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DEINTENSIVERING OPDEWBIBEBEPIIJVM
Inleiding.
Aan d©handvanboekhoudingen van een grootaantalweidebedrijven ianagegaan,welke resultaten zijnbereiktnetde intensiveringvanhetgrondgebruik,iet onderzoek heeftbetrekking opde
jaren 1947/48totenmet 1951/52enopde gebieden Friesland klei
enveen,loordhollandklei enZuidholland (consumptiemelkbedrijven•»
enzelfkaiendebedrijven).
Wanneer inditrapportwordt gesproken over intensief en intensiveringwordtgedoeld opeen intensiveringvanhetgrondgebruifc»
Alsmaatstafvoorde intenaiteitvanhstgrondgebruik isde
hoeveelheid gestrooidekunstmest-stikstof perhagebruikt.Hoewel
hiertegen inhetalgemeenbezwaren kunnenbestaan,daarde bemesting
zichzal aanpassen aandevruchtbaarheid van degrond,isdeaemaatstafbruikbaar,omdat pergroepbestudeerde bedrijven,ergeen grote
verschillen tussen debedrijven bestaanwatbetreft dekwaliteit
van degrond.
Deresultaten vanhet economisch onderzoek warenvan dien aard
datdeCommissievoorVoeder-enWeidebouwbesloot deze resultaten
tebespreken meteenaantal specialisten opverschillend gebied.
In deel Ivan ditrapport zullen inhetkort de-resulfaten
vanhet economisch onderzoekwordenbesproken.Indeel IIzaleen
puntsgewijs verslagworden gegevenvandegehouden bespreking.
Deoonclusiesvan de samenstellersv*tf* * sippœrfctni«l®l
worden geformuleerdin deelIII.
I Beresultatenvanhetbedrijfseqonoaischondergoek»
a.Het gemiddelde peilvan dekunstmest-M*giften.
OpdeL.B.I.-bedrijvenwerden in 1951/52gemiddeld devolgendehoeveelhedenN gestrooid»
Prieslandklei
±?ökgi perha
Biesland veen .
*'70" " " "
loordhollandklei
*85 « » « »
Zuidholland cons.
*5$M " «• "
ZuiiHollandzelfk. *55" " M "
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Dasegetallen zijngemiddelden» Uiteraard isereen grotespreidingronddeze gemiddelden,waarbijhet aantalbedrijvenmet zeer
weinig en zeerveelKgeringis«
Dehoeveelheid gestrooideN isna de oorloggeleidelijk opgevoerd
tothethuidigepeil,,Wijziendevolgende ontwikkeling.

kgNperha
1947/48 1948/49 1949/50

36

45
70
38

70
70

35

43

49

55

46
42

Noordholland klei

-

_

Zuidholland cons.

29
30

Frieslandveen

Zuidhollandzelfk.

42

Vooralin Friesland iserhet laatste jaareenflinke stijging
geweest. Opblz.11wordt opdezeontwikkelingnaderteruggtfkcm©»«
"b.Deinvloedvan debedrijfsgrootte.
Debedrijfsgrootte blijkt invloedtehebbenopdeintensiteit•
vanhetgrondgebruik.Boven oenzekere groottekonen zeerhogeI giftennietvoor.Blijven debedrijven beneden dezegrens,dankomt
intensiefzowelalsextensiefgrondgebruikvoor.Hieruitkann?a
afleiden,datdebedrijfsgrootte een-zekereremvorartvoordeintensivering.
Dehierboven aangeduide grens isindeverschillende gebieden
ongeveer:
Meslandklei

25à30ha

Frieslandveen

30à35"

loordhollandklei
Zuidholland cons.

25à30"

Zuidholland zelfk.

20à25»

Boven dezegrenzen isdebedrijfsgroottemedebepalendvoorde
intensiteit,Gotuigehetfeit,dat bijkleinere bedrijfsgÄotten,
zowel intensief alsextensief grondgebruik voorkomt,,ishet devraag
ofbeneden dezegrensdebedrijfsgrootte invloeduitoefent« Op
blz.8 wordt ietsmeer gezegd everdebedrijfsgrootte.
c

* Eetnotto-overschotperh?.,
Hetnetto-overschot (d«3winst)blijkt ind©meeste gebieden

niet samen tehangenmet dematevan intensiteitvan debedrijfs~
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1951/52

54
50
76
42

33
26

Frieslandklei

1950/51

85
50
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voering.Hogewinsten zijn zowelmogelijk bijextensieve als"bij
intensieve bedrijfsvoeringenkomen evenvaakvoor"bijbeidesystemen.
Tweegebiedenvormen eenuitzondering.InPriesland-veengebied
isdewinsthethoogstbijeen intensiveringwelke iets ligtboven
het gemiddelde,Dewinst islageropdeextensieve enopde intensieve
bedrijven.InNoordholland-kleigebiedneemt inde jaren1948/49»
I950/51en1951/52dewinst ietsafnaarmate debedrijven intensiever
zijn.
Opgemerktmoet hierworden,dat inbeide gebieden de spreiding
groot is,zodat dezeconclusiesbetrekkinghebben opwaargenomen
tendenties,waaropveeluitzonderingen voorkomen.

d.Deopbrengsten perha.
Inbijnaalle gebieden zijn de opbrengsten (waaronderverstaan
wordthetmelkgeld +deomzet enaanwasbijhetvee+diverseopbrengsten)opdeintensieve bedrijven hogerdanopde extensieve
bedrijven.Het sterkstkomtdittotuitinginFriesland enhet
zwakst inZuidholland.Dit isteverklaren,omdat inFriesland de
dierlijkeproduotievooreenveelgroterdeelsteunt opdebodemproductie daninZuidholland,waarde totaledierlijke productie
van debedrijven vooreengrootdeelwordtbereikt dooraankopen
vanruwvoer.Veranderingen indebodemproductie oefenen daardoor
eengeringere invloed opdedierlijke productieuit dan indeandere
gebieden.
InNoordholland-kleigebiedishetbeeldniet duidelijk.In
1947/48en1948/49was erhiereengeringestijgingvan dedierlijke
productienaarmate debedrijven intensieverwaren.Indeandere jaren
wasergeen stijgingvandedierlijke.productie.

e.Deaelkveebezetting.
Hetaantalmelkkoeienperhaiséénvandebelangrijkste componentenvandetotaleproductie en isbovendien eenbelangrijke
factort.a.v.deverwerkingvan deruwvoedervoorraad.
Demelkveebezettingblijkt slechts ingeringverbandtestaan
met dematevan intensivering-,behalve opzeerver geïntensiveerde
bedrijven,waardemelkveebezettingwelwordtverhoogd.
InFriesland-kleigebiedwordt deveebezetting ietsverhoogd
wanneer80kgN ofmeerwordt gegeven."In Friesland-veengebied
zienwijietsdergelijksbijeen stikstofgiftvan 30kgofmeer

1113

-4-

perha.Erisechtereengrote spreiding.Indeandere gebieden iser
van eenaanpassingvan demelkveebezetting aandeintensiteit vande
bodemproductie geensprake,

f.Hetmaaien»
Het %gemaaidgraslandvertoont inPrieslandeenbehoorlijkverhandmetdeN-giften.InNoordholland-klei isditverbandminder
duidelijk eninZuidholland isditverband zeergering.
Ditbetekent,datinFriesland debodemproductie behoorlijkia
gestegen,dankzijdeaanwendingvanmeerN.Hethogere %gemaaid
grasland,gecombineerdmeteengelijkblijvende ofeeniets stijgende
veebezetting,wijst hierop.OokinNoordholland isdithetgeval,
zijhetinminderemate.InZuidhollandkunnenwijnieteen duidelijk
effectaanwijzen.Dit isteverklarenuithetfeit,datdeN-giften
hierminderhoogzijn,endatdebedrijfsvoeringhierminderisingesteld opdewinningvanwintervoer.Hetisgoedmogelijk,datmen
inZuidhollandhetmeerdere grasheeft latenafgrazen.trouwensook
indeandere gebiedenmagmenhet$gemaaid graslandniet los zien
vandeweide-techniek.
Mede inverbandmet deniet temiskennen resultatenvanproefvelden,menenwijtemogen aannemen,datdeN opdeL.I.I.-bedrijven
althansinPriesland een duidelijke verhogingvandegraslandproduàtit
tengevolgeheeft gehad.
g.Dekostenperha.
Bijpuntdbleek,datdeopbrengsten opdeintensievebedrijven
aanmerkelijk hogerwarendan opdeextensievebedrijven.Hetblijkt
echter tevensdatdekostenhetzelfdebeeldlaten zien,zodanig,dat
hetverschil tussenkostenenopbrengsten (hetnetto-overschot)opde
intensieve endeextensievebedrijven gelijkis.
Hieronder zullen deverschillendekostenelementennaderworden
besproken.
h.De aankoopvankrachtvoerperha«
Dekostenvoorhetkrachtvoer zijn,ingrotelijnen opdeintensievebedrijven evenhoogalsopdeextensievebedrijven.InPriesland-kleigebiedeninZuidholland (zelfk.)zijn zè zelfsiets
hoger.Daardeveebezetting opde intensievebedrijvenniet,of
althans slechts ingeringemate,hogerisdanopdeextensief«
bedrijven zijn dekrachtvoerkosten perkoe opde intensieve
1113
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bedrijrenooknietnoemenswaardlager.
Opgemerktkanhierbijworden datdekrachtvoerkosten ophet
"bedrijfvan deheerP.B. deBoerduidelijk lager liggendan opde
andere intensieve "bedrijven,terwijlhetbedrijfvandeheerde
Boer"bijdeanderekostenelementen niet aozeeruit detoonvalt.
Lit lijkt'eenbelangrijke aanwijzing inwelke richting wij
moeten zoeken omhet geringe succesvande intensivering teverklaren
enmiddelen te /indenentotbetere resultaten tekomen.Indeel II
kcaienwijhieropnader terug.
i.De aankoopvanruwvoer.
Bijhetruwvoervindenwijhetzelfde beeldalsbijhetkrachtvoer.
Vermeldenswaard ishier,dathetbedrijfvandeheer deBoerook
hogeruwvoerkostenheeft.
Dehogeruwvoerkosten opdeintensievebedrijven zijn teverklaren
doorhet eiwit-overschot datmenveelal opdezebedrijven inderantsoenen hueft,Men isdan gedwongen ruwvoerproduct«nmetveelzetmeelw&ard©
aantekopen.Dit iseen zwakpuntvoordo intensivering.Ookhierop
wordtnader teruggekomen.
3' Iteoverigekosten.
Deoverigekosten,waaronderwordtverstaan diverseuitgaven
zoal3veeartskosten,aanschafkleingereedschap,onderhoudwerktuigen,
zijnopde intensievebedrijven evenhoogof ietshoger danopd©
exten:xevebedrijven.Dit isverklaarbaar omdat deintensievebedrijven
welmeervan dergelijkekostenmoetenmaken.
k. Hetloon.
Deloonkostenzijn opdeintensievebedrijven inPrieslanden
Noordholland-kleigebied ietshoger danopde©xteasievebed^ijve^fi»
Siidholiandzijndezekosten evenhoogalsopdeextensievebedrijven,
Eet islogisch,datdeloonkosten toenemennaarmate debedrijven
intensieverworden.De toenamevan deloonkosten isechterniet zo
hoogalsopheteerste gezicht zoukunnenwordenverwacht.Dit iste
verklaren doordathetmeerderewerkverbondenaan de intensivering
indeeersteplaats isopgevangen doordeaanwezigearbeidskrachten
beter tebenutten.Ditgeeft dusniet direct aanleiding toteen
stijgingvan delo:ipost.
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1.Het totale"beeldvankostenden opbrengsten.
Bezienwijhet totalebeeld,danblijken allebeschouwde
kostenelementen (behalve debemestigskosten)gelijk tezijn gebleven
ofwel ietste zijn gestegennaarmate debedrijven intensieverzijn.
Buitenbeschouwing zijngelaten debemestingskosten,omdat die juist
/.".smaatstaf zijngekozen cmdeintensiteit temeten.Debemestingskosten liggen daar*'4?ornatuurlijk opdeintensievebedrijven hoger
danopdeextensievebedrijven.
Dezehogerebemestingskosten zijn echteralleenverantwoordindien anderekosten dalen,ofindien deopbrengsten stijgen.Wijkunnennu constateren datdekostenniet zijngedaald.De opbrengsten
zijnwel gestegen,echterniet indiemate,datdemeerderekosten
zijngoedgemaakt.
Demeerderekosten zijnopdeintensievebedrijven,globaal
genomen,evenhoogalsdemeerdere opbrengsten.Dezeextra-produotie
heefthierdoorprivaat-economisch geen zin gehad.Ditkan immers
alleenhet geval zijn,alsdeproductie opdeintensievere bedrijven
rationeler geschiedt,m.a.w. indienhetverschil tussen opbrengsten
enkosten ruimerwordt.
Indeel IIzalnaderworden ingegaan opdemogelijkhedende
productie terationaliseren»
m.Definanciering.
Uit devergelijkingvan intensievemet extensieve bedrijven
bleek,datde intensievebedrijven aanmerkelijkmeerkostenmoeten
makenvoor investeringen endeexploitatie.
Afgezienvande rentabiliteit van deaanwendingvandezekosten,
veroorzaakt definancieringhiervannogaparteproblemen.
Voorzeerintensieve bedrijvenvan+20ha,metbijv.een
N-gift van200-400kgNperha* waardeveebezetting isverdubbeld
enwaar extra-arbeidskrachten zijnaangetrokken,kunnendeze extra
investeringen alsvolgtworden geschat»
Veestapel
Gebouwen,silo's enz.

f. 20.000.f. 20.000.f. 40.000*-

Dit iseen zeerruwe schatting,waaruit tochwelblijkt,hoe
belangrijk deze investeringenkunnanzijn.
Uileraard zalmen opnormale bedrijven langzovernietgaan.
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Toohkanmenvoorgewonebedrijven,die"bijv.deN-bemestingopvoeren
van 3O-8OkgN,rekenen opeenextra-investeringvan f,5000-,-f.10.000,-,voor eenbedrijfvan 20ha indien destructuur vanhet
bedrijf zichmoetaanpassen aandeintensievere bedrijfsvoering.
Kan deintensiveringworden opgevangen binnen debestaande structuur,
dan isdebenodigde investeringvanweinigbelang.
Definanciering zalvelenmoeilijkheden berokkenen.Zonderde
noodzakelijke investeringen looptde intensivering echtergevaarte
mislukken.

IIBesprekingvan defactorenwelkevan invloed zijnopde intensivering«
Hieronder zullendepuntenworden besprokenwelke opde bespreking
met deindebijlageaangeduidepersonennaarvoren zijn gekomen.Op
dezebesprekingzijünagenoegalle faotorenbehandeldwelkevan
invloed zijn ophetproductie-proces.Deverschillende factoren worden
voorde overzichtelijkheid gerangschikt.
Devolgorde vanbesprekinghoudtverbandmet deplaatsvan elke factor
inhetproductie-proces enhoudt dusgeen oordeel inoverdebelangrijkheidvanelke factorvoorhet onderhavigevraagstuk,InDeelIXI
spreken de samenstellersvan ditrapporthieroverhun oordeeluit.

a.Deboer.
Deboerspeeltalsbedrijfsleideruiteraardeen zeerbelangrijke
rol.Hoewelhet landbouwbedrijfvan eengrootaantal factorenafhankelijk iswaaropdeboergeeninvloedheeft,zijn debeslissingen
van debedrijfsleider toch zeervaakvan zeergrot©betekenisvoor
hetuiteindelijk resultaat.
T.a.v.hetvraagstukvande intensivering spraken tweepractici,diebeiden een jarenlange ervaringhebben,alshunmening
uit, datmen pasna eenervaringvanenige jarent@hebbenopgedaan,in staatiseen intensiefbedrijfmet succestevoeren,
lenperiodevan+5jaarwerd inhetalgemeennoodzakelijk geacht
omvoldoende ervaringopte doen.Hierbijdienttewordenbedacht,
datdehier aanhetwoordzijndepracticiniethebbenkunnen profiterenvan deervaringenvan anderen,engrotendeels zelfb-jn
weghebbenmoetenvinden.Hiertegenover staat,datwanneerde
intensiveringmeer algemeen ingangzalvinden,ookminder
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bekwameboeren totdit systeemmoeten overgaan en,gesteund doorde
adviezenvan devoorlichtingsdienst, tochnogwel eenbehoorlijk
eigenpractiacheez-varingzullenmoeten opdoen.
Daarhet intensieve bedrijfveelvraagtvan deaandacht en
activiteit vandeboer zalmenbovendienveel ambitiemoeten hebben
voordeaevormvan bedrijfsvoering»
b.Deproductie-omsxandigheden.
Men isvanoordeel dat deintensievebedrijfsvoering gunstiger
omstandigheden vraagt danhetextensieve systeem.
b 1 . Degrond.Dehogebemesting steltspeciale eisenaandegrond.
D®waterhuishouding,deminerale engranulaire samenstellingzijn
speciaalvanbelang.Ben langdurige ervaringopenkele bedrijven
heeftuitgewezen,datopgoedegronddezwarekunstmestgiften,gepaard
gaande aan eengoede organischebemesting,geenwaarneembare nadelige
gevolgen voordegrondmeebrengt.Integendeel,erzijn gevallenwaar
de structuureerderbeterdanslechter isgewordennaeen langdurige
periode van intensievebemesting.
Afgewacht dient echter teworden hoemindergoedegrond
opdezwarebemestingreageert.
Dekwaliteitvan degrond isvoortsvaninvloed opdeminerale
samenstelling vanbetgeoogstegras.Hierover isnogteweinigbekend.
b„.Deverkaveling.
Op zeorintensievebedrijven dientdegrondnagenoegaan êên
blok teliggen bijdegebouwen.Hetvele omweidenenhetvelemaaien
eiseneen goedebereikbaarheidvan depercelen.Yoorhet omweiden
ishetvanbelangdatmenniet overandermansgrondbehoeft.
Devraagisinhoeverre opminder intensievebedrijven aan deze
voorwaardenmoet zijnvoldaan.
^3* ^9bedrijfsgrootte.
üit hetonderzoek opdeL.E.I.-bedrijven isgebleken,datde
bedrijfsgrootte,naarmate dezeeenzekere graasheeft overschreden,
van invloedwordt.DeheerP.B. deBoerheeftalspractious deze
ervaringreeds eerder opgedaan.Hijheeft deintensiveringniet
aangepast aandegroottevan zijnbedrijf,zoalsdat opdedoor
hetL.E.I.onderzochtebedrijven isgeschied,maarhijheeftds
grootte aangepastaanhetdoorhemnagestreefdepeilvan intensiveringdoordebedrijfsgroottevan*27haterugtebrengen tot
± 20ha.
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DeheerdeBoer"betwijfeltofdelaat3tehandelwijze voorhem,
striktprivaat-economisch geredeneerd,welhetmeestevoordeel heeft
opgeleverd.
Hetfeit,dat debedrijfsgrootte vanbetekenis is,vloeit
voortuit deomstandigheid dat een tegrootbedrijf,wanneerwordt
geïntensiveerd,nietmeerdoordebedrijfsleiderkanwordenoverzien.
Devereiste zorgka" danniet overal op tijdwordenbesteed,waardoor
deaangewendekostennietmeer tothunrechtkomen.Het isduidelijk,
dathetmede afhangtvan debedrijfsleiderbijwelke grootteniet
verderkanwordenged'itensivoerd.
b^.Hetkapitaal.
Hetkapitaal,indevormvandeveestapel,de stallen,gierkelders,
silo's enz.endewerktuigen,dientaanhoger eisen tevoldoen,naarmateverderwordtgeïntensiveerd.
Deveestapel.
Opgemerktwerd,datnaarmate ermeerkosten aandebodemproduotie
wordenbesteed,ermeer zekerheiddient tebestaan,datde dierlijke
i'as»indeproductie geenhindei-palenindeweg staan.Ditwil
zeggen,dathetproducerendvermogenvandeveestapel en dogezondheidstoestandgoeimoetensijn.Hierbijkomt,dat dehogereproductie vanhet
inhet eigenbedrijfgewonnenvoerspeciale eisen steltaan deveestapel.
Bijdebesprekingvan deveevoedingwordthieropnader teruggekomen.
Kanwordenverwacht datdeveestapelnietbeantwoordtaandeze
eisen,dan zullen eerstgeldenmoetenworden aangewend omditinorde
tekrijgenalvorens overtegaan toteen intensivering van debodemproductie.Ditzaldusvanbedrijf totbedrijfmoetenwordennagegaan.
Destalruirate.
Ervaltweinig ooncreetstozeggenaanwelke eisen de stalruimte
moetvoldoen.Dit iseen zeer technischekwestie.Opgemerktwerd,
dathetopzeerintensievebedrijven gewenstkan zijnhetvee zeer
vroeginhetvoorjaar overdaguit telaten en 'snachtsweer opte
stallen.Het zal duidelijk zijn,datditzeerspecialeeisenaande
stallenstelt.
Er isweinigbekend inhoeverre ditopo£nd«rintensieve
bedrijvennoodzakelijkis.
Gierkelders ontbrekpnnogopvelebodrijven.Hetlijkt logisch
ombijeenvermeerderdeasr>ko<rpvankunstmeststoffenmeer aandacht
teschenken aandebewaringvandestalmest.
Silo'senandere opslagruimten voorhetwintervoer dienen ook
inorde tezijn,daareenendooratigetiowaringverliezenkan
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veroorzakenwaar juistkostenwardenaangewend vooreenextra-productie.
Hetwerktuigenparkwor£-3opintensieve bedrijven zwaarderbelast
dan opextensievebodrijven.
Onderhetpunt^kapitaalwerden hierboven enkele opmerkingen
gemaakt overdebetekenisvan delevende endedode inventaris.Het
zalduidelijk zijn,(Tatstudiemootworden gemaakt overeenmeer
nauwkeurige samenhang tussendeintensiteitvande bedrijfsvoering
endobenodigdekapitaal-goederen.
bc;.De arbeid.
Aande arbeidwordenopintensievebedrijveneveneenshogere eisen
gesteld.Gebleken is,dathet extra-werkverbonden aande intensivering
invelegevallendoordeaanwezigearbeidskrachtenwordtverricht,zodat
deze zwaarderwordenbelast.In gevallenwaarzonderde intensivering
vaneenarbeidsoverschot zoukunnenworden gesproken,behoeftditniet
tebetekonen,dat dearbeidskrachten zwaarderwordenbelast danop
extensievebedrijven,waardearbeidskrachten volbezet zijn.
Inallegevallen geldtwol,dat devakkennisvan dearbeidere
op deintensievebedrijven hogermoet zijn,daarvele werkzaamheden
metmeeroverlegennauwkeurigheidmoetenwordenverricht danop
extensievebedrijven.Vooraldeboor,diemeestal bedrijfsleider en
arbeider is,wordtopdezewijze zwaarbelast.
b'g.Deprijsverhoudingen.

'

Opzeerveelbedrijnen.zaldeverhoogdeproductiemeer inspanning
enmoerkostenvragen dandeproductiebijeenextensieverebedrijfsvoering.Men zalalleenbesluiten toteenextra-productie indienereen
behoorlijkemargeblijftbestaan tussendekosten endeopbrengsten
van dezeextra-productie.Daardezemargemeestalkleinerwordtnaarmatemeerwordtgeïntensiveerd zijndeprijsverhoudingen voorintensievebedrijven belangrijker danvoorextensievebedrijven.Dolaatste
jaren zijndeproduotieici'ldelen..regelmatiginprijsgestegen.Deprijs
van deproductenmelkenvleeshieldhiermede sinds1948/49geen gelijke
tred.Devleesprijzenvormden langetijdeen zeer gunstigelement,doch
devooruitzichten zijn thansookniet gunstig.Ir 'tHarttoonde ter
vergaderingmet eencijfervoorbeeld aandatdeprijsverhoudingen de
laatste jaren inderdaad ongunstiger'.varengewordenvoor intensieve
bedrijven. Het zalvanbelang zijnde invloedvan deprijsverhoudingon
nader tebestuderen,inhetkadervan dedoorderegeringgevoerde
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loon-enprijspolitiek. Inverbandmet bet tedragenrisico zalook
delandbouwpolitiek,methet oogopdegarantieprijzen, hierbij
moetenwordenbetrokken.

c.Debedrijfsorganisatie.
I« 1111 •
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Ondanks demindergoederesultatenvandezeer intensieve
bedrijvenvan delaatste jaren isertochoverhetgeheelgenomen
wel eenzekere intensivering opgetreden enwaarschijnlijk ookwel
met succes.Lezegemiddelde intensivering'isechter slechts gering
vergelekenbijdointensiveringdie sommigebedrijven hebbenbereikt,
enkon alsgeheelgezien,wordenbereikt binnen debestaande organisatievan debedrijven.Wanneergeen extraarbeid engeen extrakapitaal
behoeft tewordenaangetrokkenbrengtde intensivering slechts geringe
kostenmet zich.Wanneerdaarentegen debestaande organisatieniet
voldoende is,enwel extraarbeid enkapitaalmoetenwordenaangetrokken,betekent ditdathetbedrijf,althans gedeeltelijk, opnieuw
mootworden georganiseerd. Dekansbestaat,dathierbij geen volledigevenwichtwordt bereiktdoorcbt gedeeltenvan deextraaangetrokkenproductiemiddelennietvolledigworden benut.Zokan erop
wordengewezen,dat dearbeid tegenwoordigmoeilijk inkleine eenheden
kanwordenaangetrokken,tenzijmen dehulpinroeptvanloonwerkers,
endathierdoor een goodeaanpassingmoeilijkerwordt.
Een anderevraag is,waarvoordemeerderebodemproductie moet
dienen.Menkanmeerveegaanhouden ofmenkanbijgelijkblijvende
veebezettingmindervoeraankopen.Menkan ookeenmiddenwegbewandelen.
Ookdevraagofmenmeerwintermeik zalproduceren isvan belang
o.a. inverbandmethet feitdateenverhoogdebodemproduotie inde
eersteplaatsmoet dienen omdevoederbehoeftevandebedrijven
indewintermeeruithet eigenbedrijf tedoenvervullen.Zolang
echterdeproductie indewindervan geringebetekenis is,kan ook
debetekenisvandeintensivering slechtsgeringzijn.
Indevergaderingwerd eropgewezen,datmenhetgehelebedrijfmoetoverzien endatmen ±»a.v.

deketenvanfactorenwelke

hetgeheelbeïnvloeden geen schalm irizijnoverwegingenmagoverslaan.Dezwaksteplek indezekoten zal immersbepalen inhoeverre
men succeszalhebüen.
Voortswerd ernogopgewezen,datbijintensivering, deovergangweergeleidelijk dienttegeschieden.Dikwijls isde overgang
veelteabrupt, ',?aarbijo.a.werdgewezen opdeN-proef
bedrijven,
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waar de"bemestingvanhet eneophetandere jaarsomswerdverdubbeld.
Hetisgeenwonder,datzowel de"boeralsdeveestapel zichnietdirect
ä&cdezeveranderingenkunnen aanpassen,
d.Deproductie.
d 1 .Deplantaardigeproductie.
Hierondervolgen enkole opmerkingen overdeplantaardigeproductie.
Gewezenwerd ophet feit,datde"bemestingniet eenzijdigmagzijn.
Ditleverthetgevaar op,datdegrondwordtuitgeput endathet gewas
eveneens eenzijdigvan samenstellingwordt.Dit zalmede sterk afhangen
vandekwaliteitvan degrond.
Overhet effectvan debemestingvoor zoverhetbetreft dedroge
stof,zetmeolwaardeeneiwit isveelbekend. Overmineralen en sporenelementen isveelminderbekend,terwijl dat juistknelpuntenkunnen
wordenbijdeveevoeding.
DrGrashuisdeeldemede,datreedsthansverschijnselen bekend
zijnwelke eropwijzen dathetextra geproduceerde grasminder
geschikt isvoordeveevoeding.Het zoumeerenergiekostenbijde
vertering.
Devraagwerdgesteld ofdebenuttingvande gewonnen producten
welmetvoldoende zorgwerdbehandeld.Zowel indeweide alsopstal
dient debenuttingzoeconomischmogelijk te zijn.Aandacht dient te
worden geschonken aanhet systeemvanbeweiding,aandebewaringen
aan derantsoenen opstal.
Inditverbandwerd eropgewezen,datnaarmatehet product
teeiwitrijkwordt derantsoenenminderevenwiohtiggaanwordenen
aanvullingmetproductenmethoge zetmeolwaardenoodzakelijkwordt.
Het iBniet zekerdat eondergelijke aanvullingnogeconomischverantwoord is.Indien ditniethetgeval ismoetdeconclusieworden
getrokken,datdeproductie teveel inderichtingvan eiwitrijke
producten isgegaan.
Gewezenwerdnogopdetoepassingvangedroogdgras. Opzeer
velebedrijvenwordtbijhetvoerenmet gedroogd grasgeen gelijkwaardige
hoeveelheidkrachtcoerbespaardterwijl deproductie ookniet indie
mate stijgt datdekostenvoorhetgrasdrogenvoldoendewordenvergoed.
Nietvergetenmagworden,dateen juistewaarderingvandebeschikbarevoedermid^ele^nognietmogelijk is,zodatnogveleverrassingen enonverklaarbare feiten zichvoordoen.Hetisdringend
noodzakelijk datmeerbekendwordt overde juistevo^derwaarde.

1113

-13-

Thanswerktmenmetalgemene formules diegeen rekeninghoudenmet
diversebijkomstige omstandigheden enbijzonderebestanddelen vande
voedermiddalen.InWageningenIiocptmenmetdebouwvan eennieuw
laboratorium het onderzoeknaarde juistevoederwaarde beterte
kunnenaanpakken.
d ? .J3edicylijkeproductie.
Eetvoeren isoenvan debelangrijkstefacettenvan dedierlijke
productie.Deplantaardige productie zal zoveelmogelijkmoeten gaan
inderichtingvandevoederbehoeftevandeveestapel.Dithoudtin,
dat erdoelbewustwordtgevoerd,d.w.z.rekeninggtfc.oude'nwordtmet-devoorraad endevoederbehoeftejditdecivoorzoverhetbijdehuidige stand
van onzekennismogelijkis.
Voorhetvraagstukvan deintensiveringheeftditenkele speciale
aspecten.Erwerdreedsopgewezen,datmenmet deplantaardige productiezichtevervandevoederbehoeftekan gaanverwijderen.Dit
betreft indeeerste plaats deeiwit-zetmeelwaardeverhouding.Voorts
kanmetnamevoor laag-producerende dierenhetvoertegeconcentreerd
wordenwaardoorbijvoerenmetruwvezeldjkeproductenwordt gewenst
ofwelwordtmengedwongen teveeltevoeren.
Bijeen slechteaanpassingvan devoederbehoefte aandevoedervoorraad ismen gedwongen vanbepaalde componenten,inhetvoerte
veeltevoeren.Doordit teveelverhoogtmendeproductieniet
noemenswaard.Welwordt deconditievanhetveebeter.Dekansis
echtergroot datdedierlijkeproductie opdezewijzeniet economisch
verloopt.
Gewezenwerdnogopdegeringekennisvan derolvandemineralen,
sporenelementen envitaminen.Dezekunnenvangrotebetekenis zijn
voordeproductie enconditievanhetveeendaarmede o"phetalof
niet economischverloopvandedierlijkeproductie.Naarmate deintensiveringverder gaatwordt debetekenisvandezeelementen belangrijker
enwordthetdusookbelangrijkerhiermeervan teweten.
e. Onderwijs,voorlichting enonderzoek.
Hetzalnahetvoorgaande duidelijk zijn,datdebeschikbare
kennis zogoedmogelijk tendienstewordtgesteld aan depractijk.
Voordenormale bedrijfsvoering isditnatuurlijk ookwelhetgeval,
maarditklemt tem3ernaarmatebijde intensiveringnieuwewegen
worden ingeslagen.Menwasheteralgemeen overeensdatonderwijs
envoorlichtingeensteedsgrotererolmoetengaan spelen.Vooral
deindividuelevoorlichting isvoor deintensiveringvanbelang.
Menweeserhierbijop,dat dezevoorlichting in alle opzichten
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moetzijnverantwoordendatmenmetnamenietmet geflatteerdeberekeningenmethodenmoetpropageren die laterindepraotijkveelminder
gunstigblijkentezijn.
Daarnaast ishetdringendnoodzakelijk dathet onderzoek (zowel
technisch alseconomisch)wordtuitgebreid,
IndeelIIIwordthieropnaderingegaan.

1113

-15"

DeelIIIConclusies,
Inhetvoorgaande isslechts zeeroppervlakkig en fragmentarisch
ingegaan cpdevelepuntenwelks deaandachtvragen bijeengoede
"bedrijfsvoering inbet algemeen en"bijeen succesvolle intensivering
inhetbijcender.Het isookonmogelijkcmopdevelevragenwelke
nogrijzen eenconcreet antwoord tegeven.Er isdan ook alleengetracht eenglohaaloverzichttekrijgenvan debestaandeproblemc-Xfisï:..
Overziet;nenhetgchyels danblijktallereerst zeersterkde
noodzaakomtekciaer.toteen zeerdcolbe-vvustebedrijfsvoeringcmde
intensiveringmet succestenuitvoer tebrengen.Men zalnietkunnen
steunen opeonvan cudsbeproefde bedrijfsvoering.Integendeeljinen
zalnieuwewegenmoetenbovr:.ndelen.Eiervoorieechterkennisncdig.
Onderwijs envoorlichting zullenhierbijeen#roterolmoeten gaan
spelen.Ernstigzalhierbijmoetenv/ordenoverwogen ofdebestaande
apparatuurvoldoende £.3.Matname zijercpgewezen,dat deplaatselijke
rayon-assistenten een zeerbelangrijke taakmoetenvervullen,fugestdeze
taak sullen alleen zeerbekwame,goedopgeleidemannen zijn opgewassen,
Eet aantalassistonten ishierbijookvanbetekenis.Hetwil onsvoorkomen dathet aantalassistenten indeweidegebieden tegeringisin
verhouding tot deakkerbouwgebieden.Eetweidebedrijf (eninmeerdere
mateno'^hetgemengdebedrijf)isdoordetwee-jarige productie zeer
moeilijk doorzichtig envereistveelmeerkennisvanhetbedrijfom
totdebepaaldemaatregelenteadviseren danhetakkerbouwbedrijf.
Eetaantalweidebedrijven (gemengdebedrijven)dat door êên assistent
kanwordenbediendmoetdan ookgeringerzijndanhet aantalakkerbouwbedrijven.perassistent,wil hijzijnwerkgoedkunnen doen.De
situatie isthans juistandersom.
Zeerduidelijk isvoortsnaarvorengekomendatnogzeerveel
onderzoek zalmoetenplaatshebben.Talvan zeer sterk zichopdringengendevragenmoetennogonbeantwoordblijven,terwijl inhet voorgaande
alleen•nogmaarhoofdzaken zijnaangeroerd. Ookzeerveledetailkwesties zullennognadermoeten worden enderzecht.
Ditonderzoek ralzich zowel optechnischalsopbedrijfseconomisch gebiedmoetsnuitstrekken.
Vandetechnischevraagpuntenkramenwordengor.ooird:
1.dereactievanc.2grondopc*ezeerzv?arebemesting..
2. demeist efficiente inrichtingvan degebouwen.
3«hot Rcokennaargoed^conserveJuigs.actb.üc'eii.
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4.het onderzoeknaar demeest efficiëntearbeidsmethoden.
5«het ontwikkelenvaneen doelmatigemechanisatie.
6.heteffectvan de"bemestingwat"betreftdemineralen ensporenelementen indeproducten,
7.hetvaststellenvan de juistevoederwaarde vandevoedermiddelen.
8.onderzoekvan derolvanmineralen,sporenelementen envitaminen,
9. onderzoekn.iardemeest efficiente"benuttingvanhetvoer (o.a.
het ontwikkelenvan"beterevoedir.gsnethoden).
Eoewel"bovenstaandepuntennatuurlijk ookeconomische zijden
hebben enmetn.iinemoetwordennagegaanwat deeconomischeconsequenties zijnvanda"beantwoordingvan dezevragen,kunnenals
specifieke economischevraagstukkennogworden genoemd»
1.deinvloedvan d3bedrijfsgrootte.
2.deinvloedvan deverkaveling.
3« deinvloedvan degroottevanhatbedrijfskapitaal (veestapel,
deCcinventaris ens»),
4« deinvloedvan dehoeveelheid arbeidskrachten.
5.de invloedvan deprijsverhoudingen.
6. degehelebedrijfsorganisatie (hierondervallen diversevraagstukkenbetreffende de juiste combinatievan alleproductie-middelen,
rekeninghoudendmetalle omstandigheden.)

Tenslotte moetnogworden gewezen opeen zeer speciaal facet
vanhet geheel.Dehieraandeorde zijndevragenmoetenwordenbestudeerd doormeerdere onderzoekingsinstituten.Het isvan essentieel
belangdatdeze onderzoekingen zoveelmogelijkworden gecoördineerd.
Ditkan geschieden doorbepaaldevraagstukken gezamenlijk aantepakken
en overigens ineenzovroegmogelijk stadiumvan onderzoek*deervaringenmeete delen encontacten teonderhouden.Met dit contact is
reedseenbegin gemaaktopdegehoudenvergadering.Menwasunaniem
vanmeningdat dit contact zeervruchtbaar isgeweest.
Decommissie steltzichvoornogmaals eendergelijke vergadering
bijeen teroepen teneinde tekomen toteengezamenlijk aanvaard
programmavanonderzoek,zodatï-isstbepaalde deelgebiedenworden
verwaarloosd.Het zalbijhet opstellenvan een dergelijkprogrammanoodzakelijk zijnuit tngacuivan deproblemen envragen
welke aandeorde zijn inee:;bepaald gebied ofvoor eenbepiald
bedrijfstype.Hetmoet opdesawijzemogelijk zijn devragen in
logischevolgorde ennaarurgentie tebehandelen. Thans ishelaas
alleennogmaar eenfragmentarisch overzicht mogelijk.
'sGravenhage,7Februari 1953
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