InternenotaNo 14
.DESTANDVANHETBEDRIJFSECONOMISCH ONDERZOEK

Voor devergaderingvandeVasteCommissievoorBedrijfseconomisch onderzoekop ^6 Decembermoet eenwerkplanvoor 1953
wordenopgesteld. Ditzalgrotendeelswordenbepaalddoor delopende
werkzaamheden endoor dieprojectenvanbedrijf3studie,vwelkereeds
inbewerking zijnofwaarvoorhetplanreedsbestond zeaantepakken..
Hoewel ditprogrammadusgrotendeels door dehuidigeomstandigheden,
zalwordenbepaald,lijkthetmijtochgoed eerstinternvastte
stellenwelkekantwijuitgaan. Ditstandpunt istrouwensooknodig
voorhetkiezenvandegroepen "vrije"bedrijvenwaarmedemet ingang
vanhetnieuweboekjaar eenbegin zalmoetenwordengemaakt.
'Dezeinternebespreking ism.i. voorts gewenst omnategaan
inhoeverre degedachtenvandeHeerVanRiemsdijk inderdaadworden
doorkruist door deopvattingvanhetmerendeel van deVaste Commissie
indelaatstevergadering.
Devolgendepuntenmoetenm.i.wordenbesproken:
1.Voorwelkeprojecten "Ukandehuidige documentatie eenbijdrage
leveren
a.uithetbeschikbaremateriaal (welkebedrijvenwel,welke niet 2 '),
b, doormiddelvan aanvullend onderzoek opdezebedrijven,uitgevoerddoor:
1)hetL.E.I. en/of
2)éénofmeervandetechnische instituten.
2.Medeaandehandvande bijdrage derhuidige documentatie zal een
opbepaaldeprojectengerichtekeuzevan de.200"vrije"bedrijven
moetenwordengedaan.
3«Welke samenwerkingwensenwijmet delandbouw-teohnische instituten?
Welkebijdragenverwachtenwij?
4.Welkeinstrumenten (normen e.d.)hebbenwijnodigvoorhet onderzoek?
5.Doorkruist deopvattingvan deVasteCommissie degedaohtenvan
deHeerVanRiemsdijk?
6.Iseen onderscheidnaarprojectenindegroepen "rationalisatie"
en "bedrijfsorganisatie",zoalsdeHeerVanRiemsdijkvoorstelt,
gewenst?
•• . '
Hebbendeonderwerpenuit de eerstegroep voorrang?

Ad 1.Bijdragen huidige documentatie
Dehuidige documentatie levertweinig ofgeengegevenswaaruit
zondermee»conolusieskunnenwordengetrokken t.a.v.debedrijfsvoering.
Nietteminkanditmateriaalm.i.devolgendebijdragenleveren:
a. erkunnennormenaanwordenontleend (ziepunt4)»
b. eenbepaaldebewerkingkanaanwijzingengevenhoehetvraagstuk
ongeveer ligt enopwelkewijzeverdermoetwordengewerktomtot
meerdefinitieveresultaten tekomen.Dit.laatstekaninhouden:
1)datbepaaldebijdragenvanhet landbouw-technisch onderzoek
nodig zijn,

1) Ziede3bijlagenwelke naar.decommissies adhoc ter beoordeling
zijngestuurd.
2) Hierover voorlopig slechts eenglobaaloordeel.
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2)datuitbreidingvan d©documentatie nodig isdoor inschakeling
van "vrije"bedrijvenvoor dit aspect en/of door eendetailadministratie opeenaantal "bedrijvenen/of doorenquêtes.
Deze enquêteskunnengeschiedendoorhetL.E.I,,door éénof
meer technische instituten ofdoor samenwerkingvanheide.
Inhet algemeengesprokengeloof ikdat eruit dehuidige
bedrijven,bedrijvenkunnenwordengekozenwaarvandegegevens een
bijdragekunnen leveren voor deonderwerpenwelke door deHeerVan
Riemsdijk onder »'rationalisatie'1zijnvermeld.Hierbijstaatwel
vast,dat,zoals ookdoor deHeerVanRiemsdijk isgesteld,samenwerkingmet deinstitutennodig isomdooraanvulling van deze
gegevens tot eenaantal standaarden tekomen.
Deproductie-omstandighedenzullenzoveel mogelijk gelijk
moeten zijn.Eendergelijkekeuzeuit dehuidige bedrijvenmoet
m,i. mogelijk zijn.Dekeuzevangroepen "vrije"bedrijven zal toch
ooknooit zodanigkunnengeschiedendat deomstandigheden helemaal
gelijkzijn.
Het lijktmijnodig dat dehuidigebedrijven zo spoedigmogelijk onder deloupewordengenomen omna tegaan
1.welkehet eerstdienenaftevallen i.v.m.hetdoorvoerenvan
hetnieuweschema,
2.welkebedrijvengeschikt lijkenvoor eenbijdragealsboven bedoeld.
ifetgeenhiergesteld isvoor dehuidige documentatie geldt
ookvoor degroepenbedrijvenwelke inhetnieuwe schemavoorde
berekeningen t.b.v.hetbeleid zullen wordenopgenomen.
Ad2.Dekeuzevande200 "vrije"bedrijveni.v.m,detekiezen projecten
Voor dezekeuze ism,i,vanbelang zowel debelangrijkheid van
deprojectenalsdebijdragenwelkevoorverschillende projeoten
kunnenwordengeleverddoor de "kostprijs"groepen.
Devraag ishierbijinhoeverrehetmogelijk zalzijnbedrijven
tekiezenwelkevoorverschillende projectenworden ingeschakeld.
Ditzalm.i.afhangenvandewerkwijzewelkewijonsvoorstellen.
Wanneer dezezodanigwordt gedachtdatuit degekozengroepenminof
meer automatisch (zonder apartewaarnemingen)deresultatenworden
verkregen,soudendebedrijven- inhetalgemeen- slechtsvoor één
projectkunnenwordengekozen,bijv.paarden-trekkerbedrijven.
Isdewerkwijze echter zodanig dat'aan eenbepaald onderdeel speoiale
aandacht wordtbesteed,mededoorapartewaarnemingen,danzoudenbedrijvenvoormeerdere projectene*nbijdragekunnenleveren.Despecialekeuzeisdannogwelnodig omdat degekozen onderdelen(projecten)volgensdegestelde eisen (d.w.z. op eenbepaaldewijze)op
het bedrijfaanwezigmoeten zijn.Laatstbedoeldewerkwijzehoudt in
datvande "kostprijs"bedrijven inmeerderemateeenbijdragekan
wordenverwaoht danbijdeeersiewerkwijze.Hetlijktmijdatde
tweedemethode demeest aangewezen is.Algemeengesprokenbetekent
dit denoodzakelijkheidvan samenwerkingmet deandereinstituten.
Ad3.De samenwerkingmet detechnisoheinstituten
Debijdragenvandeze instellingen zullendevolgendemoeten
zijn:
a.gegevenswaarover zijreedsbesohikken ofwelkekunnenworden
verkregenuit dethanslopende onderzoekingen (bijv. levensduur
enkostenvan onderhoudvan trekkers),
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b.gegevensvandieonderzoekingenwelkenogniet ofniet involdoend©
mateplaatsvonden maarwelkevoor onswerkvan"belangzijn.
Hierkomtvooralnaarvorendedoor deHeerVanRiemsdijkbetoogdewenselijkheid,het technisch onderzoekmeer terichten
opwathet economisch onderzoek nodigheeft,
0.gegevens uitwaarnemingen opL.E.I.-»L;C_ijjvenofop andere
bedrijven,gericht oponzeprojeotenvanonderzoek.
Hetlijktmijmogelijk engewenst dathierover zonodigop
hoogniveau,besprekingenwordengevoerd.V/ijzullendaneerst
moetenuitmakenwaaraanwijinde eersteplaatsbehoeftehebben.
Een deel van onzewensenhangtm.i. samenmet de studieswelkenaar
onzemeningmet behulpvan dehuidige documentatie (ende "overgangs"documentatie indeeerstkomendejaren)terhandkunnenwordengenomen.
Wellicht zal eendeelvandetevragen onderzoekingen hunnerzijds
paskunnenwordenbegonnenbijeenmeer idealekeuzevanonzebedrijven.Kaar ookhierbestaatm.i.dannogdemogelijkheid datde
voorbereiding voor dezeonderzoekingennureedsmoetenwordenbesprokenomdat éénvan debelangrijkstehinderpalen totdusveris
geweest'dat deinstitutengeenruimte inhunbegrotinghebbenvoor
dedoor onsverlangdewaarnemingen.
-Mijnindruk isdusdatdit overleg zospoedigmogelijkmoet
plaatsvinden. Hierbijdienenwijduidelijkvoor ogentehoudenen
concreet aantegevenwatwijwillen.Bovendien isditwenselijk
omdat ookdekeuzevandegroepen "vrije"bedrijvenmede zalworden
bepaalddoor debijdragenwelke detechnische institutenmenente
kunnenleveren»
ad4.Welke "instrumenten"hebbenwijnodigvoorhet onderzoek
Dedooumentatiewelkemen opzetvoorhet speciaal onderzoek,
alsmede deaanvullende technischegegevenswelke dienenteworden
verkregen,zijnnietvoldoende.Wijmoeten over eenaantal "instrumenten"(bouwstenen)beschikkenwelkevoorallerlei onderzoek in
degereedschapskast klaarmoeten liggen.Tendele zullenzeuithet
eigenlijk onderzoekwordenverkregen.Het aanpakkenvandegroep
rationalisatievraagstukken isvolgens deHeerVanRiemsdijk juist,
opde eersteplaatsnodigom denodigebouwstenen tekrijgen.
Tendele echter zullen zeuithetbeschikbaremateriaal kunnen
wordenverkregen,wanneer aandebewerking hiervannogmeeraandacht
kanwordenbesteed. Dit zal tottweeërleiresultaatkunnenleiden,nl.
1.hetverkrijgenvan deverlangdegegevens zelf,
2. indien dezeniet teverkrijgenzijnzal toch debestudering van
dit tegebrekkigemateriaal aanwijzingengeven opwelkepunten
dedocumentatiemoetwordenuitgebreid ofaangevuld en/of een
bijdragevande technische institutenmoetwordenverkregen.
Door denodige tijd tegeven aaneenverderebewerkingvan ons
materiaal wordtm.i.eennoodzakelijke bijdragegeleverd aanhet
meer.fundamentele onderzoek datindeeerstkomende jarenkanworden
aangevat enzalhet dit onderzoekniet indewegstaan.
Debenodigde instrumentenzijno.a.devolgende:
a.Reedsaanwezig
1.degegevensvande type-berekeningen,
2. arbeidsnormenvooreen- beperkt- aantal werkzaamheden
enomstandigheden,
3. enkelegenormaliseerde gegevensuit derapportenvande
kostprijsvanmelk,
4. een aantal gegevensuit deverslagenvan deverschillende
bedrijfstypen.
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"b.Nog teverkrijgen uit onzedocumentatie
1.kostenberekeningen vantrekkersenpaarden,
2. arbeidsnormenvoormeerderewerkzaamheden envoor verschillende
omstandigheden,
3» beschikbare arbeidskrachtenper 10haopdeverschillendebedrijfstypen,
4,geïnvesteerdkapitaal.
ad 5»Doorkruist dewensvandeVaste Commissie eenopzetvanhetonderzoekzoalsdoor deHeerVanRiemsdijkwordtvoorgesteld
Indevergadering vandeVaste Commissie heb ikalsmijnmening
naarvoren''gebracht dat ernaast deopzetvan eenmeerfundamenteel
onderzoek zoalsdoordeHeerVanRiemsdijk isvoorgesteld,aandacht
moetworden besteed aaneenverdere bewerking vanonsmateriaal.
Naarmijnmening zaldoordit laatstegrotendeelskunnenwordenvoldaanaan dewensvande Stichting,AlsikdeHeerVanNesgoedbegrepenhebwilhijdathetL.E.I.in elkgeval actedeprésencegeeft
t.a.v,enkeleactuelevraagstukken.Hierbijishet geen eerstevereiste dathetvraagstuk helemaal uit dedoekjeswordtgedaan.Een
theoretische verhandeling zouinbepaaldegevallen alwelkomzijn.
Inhoeverre ditlaatsteinderdaadbevredigend zouzijnvalt tebetwijfelen.Persoonlijk geloof ikdatwij opditpunt ietskunnen
doen.Het belichtenvaneenvraagstuk,doorhet theoretischgoedte
stellen,kanvoor deStichting alwaardevol zijn.Zijhebben daar
behoefte aanenhebben erzelfgeentijdvoor.Hiertegenover kan
menstellendatzo'ntheoretischeverhandelingweinig zinheeft.
DannoggeloofikdatwijaandewensvandeStichtingkunnenvoldoen
zonder onsprogrammavan onderzoekhierdoor indewar telatenbrengen.
Voor deonderwerpenwelkegenoemd zijnism.i. niet indeeerste
plaatseengerichtonderzoeknodig.Misschien opdenduur.Maarhet
zijn juistdedoor deHeerVanNesgenoemde onderwerpenwaarop wij
eniglichtkunnenlatenvallen dooronzedocumentatieverder tebewerken.
a. Deinvloedvan dekwaliteitvan degrond
Een jaargeledenisafgesproken datwijzoudentrachtenaan
dehand'van onzegegevenshierover ietstezeggen.Met deConsulentvoor Bodemaangelegenheden heefthierover eenbespreking
plaatsgehad,daar degrondvanonzebedrijvenvolgens eenglobale
methodemoestwordengeclassificeerd. Hijis- uitpractische
overwegingen- eerstbegonnenmet diegebiedenwelkevoor onze
type-bedrijvenvanbelangwaren.Met declassificering vanonze
bedrijven is.echternoggeenbegingemaakt.
Hetmoetm.i.mogelijk zijn,hieruit eenverantwoorde globale
indruktekrijgen.Daarnaast zullenwijdanmoetenbeslissenofdit
vraagstukbelangrijk genoeg isomeengedeeltevan onze200"vrije"
bedrijvenhieraan "opteofferen".
b. Deinvloedvandebedrijfsgrootte
Inhet ontworpen schemakomen inverschillende gebieden
meerderegrootteklassen voor.Indiegevallen zullendusdeze
kostpriJ3groependegegevens voor ditvraagstukverschaffen.De
spreiding tussen debedrijvenbinnen elkegroep zalnogwel zo
groot zijndatnietautomatisch deinvloedvandebedrijfsgrootte isaf telezen doorvergelijking van tweegroepen.Maardit zal
ookniethetgeval zijnalsereenmeer gerichtekeuze t.a.v.dit
vraagstuk zalplaatsvinden,
Overigens blijftm.i.,losvan dewensvendeStichting,voor
onsdevraag ofookvoor ditvraagstuk eenaantal van de"vrije"
bedrijvenmoetwordenopgeofferd»
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c.Dekapitaalbehoefte
Ookhieroverlijkthetmijmogelijkwat tezeggen aande
handvanonsmateriaal.Ditbetekentniet datgeen aanvullende
gegevensvooreenaantal bedrijvennodig zullenzijtt.
Wathetverloopvandekapitaalbehoeftebetreft zal een
synthetische opzet- zoalsdoordeHeerDeRegtalisopgezetnodig zijn.Hieraankan echterwel een grotendeels empirische
grondslag wordengegeven,wanneer dekasstatenvandeboekhouding
opditpuntwordenbewerkt.

d. Iseenbetere aanpassingvan debeschikbarearbeid opgemengde
zandbedrijvenaande arbeidsbehoefte doorverandering vanhet
produotieplanmogelijk?
Ditis eenvraagstukwaar ookdeVoorlichtingsdienst grote
belangstellingvoorheeft.Individuelevoorlichting zalveelal
ditpunt raken. Eenmeergedetailleerd inzicht dandoorderapportenvan Streekonderzoek tot dusver isgegevenmoetmogelijk
zijn.Hiervoor iseohter eenstelfijnere arbeidsnormennodig»
Het isreedslang eenpuntvanonswerkprogrammaomhiertoete
komen. Isditmogelijk aan dehand vanhethuidigemateriaal?
ZouhetI.L.R.onshiervoor al eenbijdragekunnenleveren?
Zoals indelaatsteB.B.C,is afgesproken isoverlegmethet
I.L.R.t.a.v,dearbeidsnotitievangemengdebedrijven (welke
momenteelvrijwelnihilis)nodig.
Hetbehandelen vanbovenstaandevraagstukkenvraagt ongetwijfeld
tijd.Inzoverrezijndewensenvan deStichting "conourrerend"met
deprojeotenvoorbedrijfsstudie.Anderzijds zijndit onderwerpen van
zodanig algemeenbelangdatwijdaaraan ook zonderdatdit als specialewensvande Stichtingnaarvoren isgekomen,onzeaandacht
zullenmoetenbesteden,
Ad6.Is eenonderscheidnaarprojecten indegroepen "rationalisatie'1
en "bedrijfsorganisatie"gewenst
Door deHeerVanRiemsdijk is indeprojectenlijstvoerde
commissies adhoc dit onderscheidgemaakt.
Het onderzoeknaarderationalisatie houdt inhet analyseren
vandeverschilleninuitkomstenbijdebestaandeomstandighedon
waaronder debedrijvenproduceren 1/.
Deprojectenwelkebetrekkinghebben opverandering inde
bedrijfsorganisatie veronderstellen eenverandering indebestaand«
omstandigheden.
Aande eerstegroep projeotenwil deHeerVanRiemsdijk
voorrangverlenen omdat deresultatenhiervannodig zijn,wil»en
detweedegroep terhandkunnennemen.Met dit onderscheid alszodanig
was ik,het eens. (Hoewel ikbezwaarheb tegendebenaming "rationalisatie"daardezem.i,ophetgehele onderzoek betrekkingheeft.
Beter zouhier over efficiencykunnenwordengesproken.)Bijhet
samenvoegenvandeprojectenvandeverschillende bedrijfstypenender
dezatweehoofdgroepen stuitte ik echteropmoeilijkheden,zodat
dezeindeling inde stukkenvoordeVaste Commissie achterwege ia
gelaten.EenuiteenzettingvandeHeerVanRiemsdijk over deze

' Ziedeomschrijving enopsomming derprojeoten indebijlagen
vangenoemdecommissie.

743

- 6-

indelingalszodanig,waarikhet duswelmee eenswas,hebiktoen
geschrapt omdathetnietmeer correspondeerdemet devoorgestelde
lijst zelf.Ikgeloofachteraf datdit tebetreurenis omdatdit
naarmijnmening afbreukheeft gedaanaande"besprekingen.Dewens
vandeVasteCommissienaarmeer algemenevraagstukken zoumisschien
niet zosterkgerezen zijn(althansniet zo tegenover onsvoorstel
zijngeplaatst)wanneer indestukkenduidelijker naarvorenwas
gekomen (zoalsindebijlagenvan decommissies adhoo)datwijde
voorkeur geven aanhetbehandelenvan deonder "rationalisatie"genoemdeonderwerpen.
Ikbreng ditpunt omtweeredenennaarvoren:
1.hetlijktmijgoedonsstandpunt tebepalen omhet onderscheid
intweehoofdgroepen vanprojeotenwel ofniet tevolgen,
2,bijhet opstellenvanonswerkplan 1953voor devergadering
vandeCommissie op 16Decemberlijkthetmijgoed,degedachte
van deze tweeaepeoten(statistisch endynamisch?)welke inderdaad
bijhet onderzoek teonderscheiden zijnnaarvorentebrengen,
metmededelingvan onzewens, aande rationalisatie-projecten
voorrang teverlenen.

'sGravenhage,3December 1952«
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P.M, vanNieuwenhuyzen.

"WEERWEBPEN VOOÄ ONDERZOEK VOORAKOBBOTJWBEDHLIVEN
Welxe mogelijkheden zijn e r voor v e r b e t e r i n g van de bedrijfs-

resultaten door:
a.Rationalisatie
Hieronderteverstaanvergrotingvandeefficiencymetdeop
hetbedrijfaanwezige productiemiddelen.Dezerationalisatie
heeft tweekanten:
1.verhogingvandekwantitatieve opbrengsten
2.verlagingvandekosten.Vooral dekostenvanbewerking (loon,
ko3ten trekkracht,kostenwerktuigenenwerk door derden)
komenvoor onderzoekinaanmerking.
b.Veranderingen indebestaande bedrijfsorganisatie
T'ôVa,verrnderingeninhet'productieplan).
3. Intensivering.
4.Mechanisatie (o.a.,hetvraagstukvandevergelijkingvankosten
-enmeeropbrengsten-vandetrekkrachtvanpaarden resp.
trekkers),
5.Debetekenisvandemelkveehouderij.
6. Debetekenisvanmestveeen/ofhetopfokkenvanjongvee.
7.Debetekenisvanstalmest.
8.Debetekenisvangroenbemesting.
c.Diversen
9.Deinvesteringvankapitaal inhetakkerbouwbedrijf.
10,Deinvloedvandeverkavelingophetproductieplanenopde
kostenenopbreng&ten.
11c Welke ontvèkkelingvalterafteleidenuitdegegevensvande
boekhoudingenvanbedrijven,welkereeds enige jarendoorhet
L,Er,I.wordenbijgehouden.
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ONDERWEEPENVOOR ONDERZOEK "£SIDEBEDRUVEN
.1,Rationalisatie

2.

"

••
3.Bedrijfsorganisatie

4»

"

5«

"

6,

"

7»

"

8.

"

9,

"

10.

"

11.

"
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-Welkemogelijkheden zijnervoor verbetering
van het bedrijfsresultaat door rationalisatie
vanvoederwinning,veevoeding,samenstelling
enkwaliteit veestapel,verhoging productie
perkoe,verlaging aankoop voedermiddelen
parkoe,opbasisvan de beschikbare
productie-omstandigheden (grond,arbeid en
kapitaal),
-Wslkemogelijkheden sjjnervoor verbetering
van het bedrijfsresultaat door rationalisatie
van de organisatieyan het werk, opbasis
van debeschikbare arbeidskrachten, werktuigen en trekkracht,mede gezien de overige
productie-omstandigheden (bedrijfsgrootte,
verkaveling, ruimte en inrichtingbedrijfsgebouwen) en de intensiteit vanweide-en
voederbouw, devoeraankoop en de omvangvan
deveestapel.
-Welkemogelijkheden zijner ter verbetering
van het bedrijfsresultaatbijintensivering
door middel vanvoederaankoop,mede in
verband met risico's ten gevolge vanwisselingen inhet aanbodvanvoeder (hoeveelheid,kwaliteit,prijs).
-^'elkemogelijkheden zijnerter verbetering
van het bedrijfsresultaat bijintensivering
dcr...y,;-"erL'.pgingvoederproductie in eigen
bedrijfwelke wordt gebruikt voor vergroting
van deveestapel.
- Als4, dochverhogingvan voederproductie
eigenbedrijfgebruikt voor vermindering van
devoederaankoop (ruwvoeder.,-krachtvoer).
-Wat is debetekenis van het kunstmatig
drogen van gras inverband met intensivering.
-Wat is debetekenis van deschuurdroog-»
methode inverband met intensivering,
-Wat is debetekenisvan verschillende
methoden van ir^cuileninverband met
intensivering.
-Wat is debetekenis van een verbeterde
watervoorziening tijdens de groeiperiode
inverband met intensivering van devoederproductie (beregening),
-Wat ishet effectvanwijziging in de verdelingvan dekalftijdvan hetvee over de
verschillende periodenvan het jaar op de
rentabiliteit van debedrijven (uiteraard
mede gezien de seizcenschommelingenvan
demelkprijs).
-Wat is debetekenis vanmelkrijkheiden vetgehalte der dieren inverbandmet derentabiliteit van debedrijven.
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12jBedrijfsorganisatie -Wat isdabetekenisvan devetwei^.erij
inverbandmet derentabiliteitvande
bedrijven.
13t
"'
.-Wat isdebetekenisvan demelkmachinevoor
deweidöbedrijven,
14.
"
-Wat isdebetekenisvanmotorisatie voor
hetweidebedrijf.
N.B.Bijalle onderzoekingen dientaandacht tewordenbesteedaan
debetekenisvan defactorbedrijfsleiding (kwaliteit vande
boer). Ditbetekent,datmoetwordennagegaan,inhoeverre
detheoretischemogelijkheden indepractijkkunnenworden
uitgevoerd.Tevensaande invloedvanverschilin'prijsverhou--:
dingen enaanhet eventuele effect op kapitaalinvestering
en-omloop.
Deonderzoekingen zullenalsregelbetrekkinghebbenopeen
bepaaldcomplexvanproductie-omstandigheden,met relatief
geringevariatie tussen debedrijven,welke inhet onderzoek
wordenbetrokken.Voor elkonderwerp ishat daarontevensvan
belangdatwordt nagegaan,inhoeverre herhalingvanhet onderzoeknodig isominzicht tekrijgenindeverhoudingen,welke
zichbijanderenatuurlijkeverhoudingenvoordoen (o.a.kwaliteit
grond,verkaveling, grootte).
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ONDERWERPENVOOR ONDERZOEK GEMENGDEBEDRIJVEN
1,Rationalisatie

2,

3. Bedrijfsorganisatie

4.

5.
6.
7.
8.
9,
10,

11.

12.

- Welkemogelijkheden zijner-gegevende
beschikbareproductieomstandigheden (grond,
arbeid enkapitaal)-voorverbeteringvan
hetbedrijfsresultaat doorrationalisatie van
a,teelt dermarktbare gewassen
b.voederwinning,veevoeding,samenstellingen
kwaliteitvan derundveestapel,verlaging
aankoopvoedermiddelenperkoe,verhoging
productie perkoe
o.voeding enverdereverzorgingpluimvee
d.
"
"
"
"
varkens
-Welkemogelijkheden zijnervoorverbetering
vanhetbedrijfsresultaat doorrationalisatie
vandeorganisatievanhetwerk,opbasis
van debeschikbare arbeidskrachten,werktuigen entrekkracht,mede geziendeoverige
productie-omstandigheden (bedrijfsgrootte,
verkaveling,ruimte eninrichtingbedrijfsgebouwen)endeintensiteitvanhetbouwland-engraslandgebruik, devoederaankoop
endeomvangvandeveestapel.
-Welke'mogelijkhedenzijnerterverbetering
vanhetbedrijfsresultaat-bijintensivering
doormiddelvanvoederaahkóop,mede in
verbandmet risico'stengevolgevanwisselingen inhetaanbodvanvoeder (hoeveelheid,kwaliteit,prijs).
- Welkemogelijkhedenzijnerterverbetering
vanhetbedrijfsresultaat bijintensivering
doormiddelvanverhogingvoederproduotie
ineigenbedrijfwelkewordt gebruiktvoor
vergrotingvandeveestapel,
-Als4, dochverhogingvan voederproductie
eigenbedrijf gebruiktvoorvermindering
van devoederaankoop (ruwvoeder,krachtvoer).
- Als4)dochverhoging voederproductie
gebruikt omgrasland tekunnen scheuren
enteelt marktbare gewassenuit tebreiden.
-Wat isdebetekenisvanhetkunstmatig
drogenvan grasinverbandmet intensivering,
- Wat isdebetc4cenisvan de schuurdroogmethode
inverbandmet intensivering.
- Wat isdebetekenisvanverschillende methoden
vaninkuileninverbandmet intensivering,
- Wat isdebetekenisvan eenverbeterdewatervoorzieningtijdensdegroeiperiode inverbandmet intensiveringvan devoederproductie
(beregening).
-Wat ishet effectvanwijzigingindeverdelingvandekalftijdvan hetvee overde
verschillende periodenvan het jaar opde
rentabiliteit van debedrijven (uiteraard
medegeziendeseizoenschommelingenvande
melkprijs).
- Wat isdebetekenisvanmelkrijkheidenvetgehalte derdiereninverbandmet derenta-'
biliteit vandebedrijven.
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13;Bedrijfsorganisatie -Wat isdebetekenisvan intensivering
van devoederbouw opbouwland invergelijkingmet deteeltvanmarktbaregewassen enerzijdsenintensiveringvanhet
graslandgebruik anderzijds.
14.
"
-Wat isdebetekenisvanwisselbouwvoor
deuitkomstenvanhet gemengdebedrijf.
15.
"
-Wat isdebetekenisvan de gewassenkeuze
inverbandmetafzet-en.aanwendingsmogelijkhedendergeteeldeproducten ende
verdelingvan dearbeidsbehoefte over
het seizoen.
16.
"
-Wat isdebetekenisvan fruitteelt als
onderdeelvanhetgemengdebedrijfop
rivierklei enloss.
17.
"
-Wat isdebetekenisvanmechanisatie mej;
het oogopeenbetergebruikvandebeschikbarepaardentrekkracht.
'18.
"
-Wat zijndemogelijkhedenvanmotorisatie en
bijbehorendemechanisatie.
N.B.Bijalle onderzoekingen dient aandacht tewordenbesteedaan
debetekenisvandefactorbedrijfsleiding (kwaliteitvande
boer), Ditbetekent,datmoet"wordennagagaanin-hoe-rerr«
detheoretischemogelijkheden indepractijkkunnenwordenuitgevoerd.Tevensaandeinvloedvanverschil inprijsverhoudingen
enaanhet eventuele effect op kapitaalinvestering en-omloop.
Deonderzoekingen zullenalsregelbetrekkinghebbenopeen
bepaald complexvanproductie-om3tandigheden,met relatief
geringevariatie tussen debedrijven,welke inhet onderzoek
wordenbetrokken.Voorelk onderwerp ishet daaromtevensvan
belangdatwordt nagegaan inhoeverre herhalingvan hetonderzoeknodigis om inzicht tekrijgenindeverhoudingen,welke
zichbijanderenatuurlijkeverhoudingenvoordoen (o.a.kwaliteit
grond,verkaveling, grootte).
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