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ONDERZOEKNAARDEASPECTENVAN DEBEDRIJFSVOERING INHETKLEPTEIDEGEBIEDINFRIESLANDINHETBOEKJAAR 1950/51
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1,Doelvanhet onderzoek
2« DQ gegevens "
3,Deaspectentabel
4J De'interpretatievandeaspectentabel
5» Deomvattingstabel•
6« Constateringen .
§1,B o e l . v a n

het

o n d e r z o e k

Hetdoelvanhet onderzoekisvolkomen gelijkaanhet-onderzoek
beschreven inInternenotanr19 '* Derhalve ishieronderdeuiteenzettingvan §1vanbovengenoemde nota herhaald, .
Indienmeneenaantalbedrijvenonderlingvergelijkt komener
allerleiverschillennaarvoren.Zo iserverschil inveebezetting,
infinanciële"resultaten,'inleeftijdvanhet jongstekindvande
boer eninnogvele anderekengetallen,dieaanhetbedrijfkunnen
wordenwaargenomen.Intuïtief is.het gemakkelijk tebegrijpen,dat
het financiële resultaatbelangrijker isdandeleeftijdvanhet
jongste kind.Evenzo ishet gemakkelijk inte zien,datvoorde
boerinhet financiële resultaatbelangrijker isdandeveebezetting.
Voor deboerkunnenwijditechteralniet meerzeggen.De financiële
resultatenkunnen ineenbepaald jaar doorafwijkende oorzaken zijn
beheerst,zoalsveeziekte ofhagelschadojdeboermoet echtereen•
planhebbenvoor.zijnbedrijfsvoering endaarinspeelt deveebezettingmisschieneencentralero?.,
Doorbeschouwingen alsboven gegeven,kanmentrachteninzicht .
teverkrijgen indeeconomievanhetbedrijf}dezebeschouwingen;.zijn
zekernietwaardeloos.Tochishetwenselijk de inzichten ineen.min
ofmeerobjectief onderzoektekunnentoetsen.Hiertoe isgebruik
gemaaktvande zogenaamde factor-analyse.,
Bijdefactor-analyse zijntwee stadiateonderscheiden,ni, de_
contrast-analyse en deaspect-analyse.Decontrast-analyse"bestudeert
devraagstukken aangaande dewijz9waaropmendesterkst sprekende
verschillen tussende diversebedrijvenkanvinden.Meetkundig ishet
antwoord gemakkelijk tedoorzien:indienmen iederbedrijf grafisch
voorstelt alseenpunt inderuimte,danliggende sterkst sprekende
verschillen inderichtingvandelaugsteasvandepuntenzwerm.De
contrast-analysezDi'i»^dwdaachtereenvolgenslangste assenvande•
puntenzwerm,Aangezienhetonderzoek18vaiit/bùlanbetreft,heeftdeze
puntenzwerm dusl8dimensies,Wiskundige verfijningenkunnenhier
onbesprokenblijven,Wel dientmenteweten,dathetresultaat voor
iedereaseenrijcijferslaat zien;dezecijferskunnencontrastbindingenworden genoemd..Deze contrastbindingen gevenaan,inwelke
mate deverschillende kenmerkenvanhetbedrijf medewerkenaande
opbouwvanhetcontrast.Kenmerken,die geenenkel contrast helpen
opbouwen,hebbenhunnutnietbûveaen,
••\
"
E 0 pontrast-£no.lYse streeftnietnaareconomische interpreteerbaarheide Toch isinterpretatie nodig.Teneindehet interpreteren
tevergemakkelijkenvervormt dsaspect-analyse deresultatenvande
X" Internenotanr19« Onderzoeknaai,de aspectenvan debedrijfsvoeringindeConsulentschappenEindhovenenOssin1950/51«
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oorifcrasfc'analysejhierbijwordt gestreefdnaareenvoud enoverzichtelijkheid,-Het spreektvanzelfdat hierbijgeenstraffenormen
kunnenworden gesteldthethangtvanhet inzichtvande onderzoeker
afhoehijzijnaspectenkiest.
Deresultatenvandeaspect-analyse worden inprecies dezelfde
vorm gegevenalsderesultatenvande contrast-analyse;devermelde
getallen zullenaspectbindinp;enwordengenoemd.Vaakwordt een
grote overzichtelijkheid verkregen doorzoveelmogelijkaspectbindingenongeveernul,temaken.Indezenota zijnde resultaten
vandeaspect-analyse gegeven.
Samenvattendkunnenwijduszeggen,dat de factor-analyse
•twooïrleidoelheeftsindecontrast-analyse wordt hetnutvan
iederevariabele gecontroleerd,indeaspect-analyse wordt gezocht
naar zinvolle samenhangentussendevariabelen,Pevariabelenworden
gecombineerd totaspectenvandebedrijfsvoering,
§2, De

g e g e v e n s

De gegevensvoordit onderzoekwerdenontleend aanOverzioht
No 314»Verslagvandebedrijfsresultatenvanhetboekjaar1950/51
betreffende hetkleiweidegebied inFriesland,Het onderzoekbetrof
90bedrijven,-verdeeldalsvolgt»
AANTALBEDRIJVEN

Snoek
6
11
26
28

7-10ha
10-15ha
15- 25ha
>25ha

Loouwardon
3
3
6

Totaal

9
14.
32
35

7
totaal

90
19
.Do i nhotonderzoek vorworkte gegevens zijn v e r m e l d inonder71

staande t a b e l ,
VER7/ERKTE GEGEVENS
'Symbool
_

P
K
PtHo
ZL
Dg
•Gv
R

Kr
A
V
M
Vg
0
H
W
No
1768

Omschrijving
kgzuivere stikstofporha grasland
kgzuiverïjjO,-porha grasland
kg zuiverKrO^perha grasland
pachtperhacultuurgrond
%gemaaid graslandvoorhooi
M
"
"
" kuilgras
"
"
"
" gedroogd gras
" •"
"
" vers gras
verbruikt ruwvoedorperkoe,excl. stroenstrooisal.
Dit omvat hetruwvocdarverbruikt doorrundvee,schapen
enpaarden,zowelaangekocht ruwvoederalsuit eigen
bedrijfvervoederdemarktbare gewassen,Inhetonderzochte gebied zijndeze laatstevan zoweinigbetekenis,
datdezevariabelekanwordenbeschouwd alsvrijwel uitsluitendbetrekkinghebbend op.aangekochtruwvoeder,
verbruiktkrachtvoederperkoe, .
Hiervoor geldthetzelfde alsreedsbijdevariabele
"ruwvoer"isopgemerkt,
aantalvolwaardige arbeidskrachtenperkoe
aantal melkkoeienper100hagrasland envoedergewassen
melkproductie inkgperkoe
melkvetgehaltë
omzet enaanwasperkoe
oppervlakte cultuurgrond
wintermeik in fovando melkproductie
netto-overschot perha cultuurgrond
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§'3» De aspeotentabe1
Begegevens zijnverwerkt tot.deaandelaatstepaginabevestigde
uitklapbare aspectentabel,waaruitblijkt,welke complexenvanbedrijfskenmerkentyperend zijnvoorbepaalde aspectenvandebedrijfsvoering.
Dekolommen gevendeverschillende aspectenweer,terwijl degetallen,
deaspeatbindingen,demateaangevenwaarin devariabelenjjahetaspect
zijnvertegenwoordigd.Ditwordtnader gepreciseerd doorde.tussen
haakjes toegevoegde getallen,dievermelden,welkpercentagevande
variatie (dekwadraatsom derafwijkingenvanhet gemiddelde)door
hetaspectwordt omvat.Ditpercentage isgelijkaaneenhonderdste
vanhetkwadraatvan deaspectbinding, Inde tabel zijndeaspectbindingen,diemeerdan5$vandevariatie omvatten,dus groter zijn
dan22,met grote cijfersen deaspectbindingenkleiner dan23met
kleinecijfersaangeduid.Deomvattingstabelvermeldthet percentage
vandévariatie,datwel endatnietdoordeaspectentezamenwordt
omvat.Depercentagesbovende 50zijnhieringrote cijfersweergegeven.'
Debetekenis,vandeaspectbindingeh zalworden toegelicht aande
handvanaspeot I,Wij zien,dat deaspeotbindingvoorveebezetting (V)
met 100isaangegeven endievande stikstofgift perhagrasland (N)
met 72.
.
Ditbetekent,dat hetveedichtheidsaspect tot decorrelatie tussen
V enNvoor1,00.x0,72 »0,72bijdraagt.
Decorrelatie-coëfficiënttussen2variabelen isde somvande
correlatie-coëfficiënten tussendezevaziabeleniniederaspeot.Zo
draagtaspect Itot deoorrelatie-coëfficiënt tussenhooi enkuilgrasbijvoor0,40 %0,37 •0,15 © n aspect IVvoor-0,36x48»0,17,
Dezebijdragenheffenelkander op.Deoverigeaspectenleverenzo
goedalsgeenbijdrage meer,zodaterintotaal geziengeenoorrelatie
tussen hooi enkuilgrasis,
In detabel zienwij.datvolgens aspect Ideaspeatbinding
voordebedrijfsgrootte 'ïï)negatief is. Ditbetekent,dat ereennegatieve
correlatie istussende veebezetting (V)endebedrijfögrootte(H),
Deze correlatie isechter zeerzwak.Decorrelatie tussenveebezetting (v)
enpercentage wintermeik (W)ispositief» De correlatie-coëfficiënten
veranderennietwanneermenalletekensinkolomIomdraait,'zodatdit
dus zonderbezwaarkan geschieden.De inkolom Igeconstateerde positieve
'correlatietussenveebezettingenstikstofgift betekent,bezienvolgens
aspect I,datnietalleenhogestikstofgiften samengaanmeteenhoge
veebezetting,maarook,datlage stikstofgiften samengaanmeteenlage
veebezetting.Wanneer.ereenaantalaspectenisgevondenkanmenzich
afvragen,welke debelangrijkste is.Terbeoordelinghiervan iseen
bepaalde maatvoor debelangrijkheidnodig.Als zodanigkanworden
genomendekwadraatsomvande aspeowbindingenaaneenbepaald aspect.
Dezekwadraatsommen zijnvermeld opde onderste regelvan deaspectentabel.
Dezemaat isnietvolledigobjectief,want dekwadraatsom isafhankelijk
vandekeuze dervariabelen.Laatmenbijv,depacht,als overbodiggeacht
weg,dandaalt dekwadraatsomvanaspect Itot2,24,.terwijldekwadraatsommenderandereaspectenerweinigdoorveranderen,Aspeot Iisindat
gevaldusietsminderbelangrijk geworden.Voortsklevennogenkele
wiskundigebezwarenaandemaatinde gegevenvorm.Een mathematische
verfijningmaakt dehanteerbaarheid misschiengeringer,.
Bijdewiskundigeverwerkingvanhetmateriaalwordteenaspect
afgeleiduitdewaargenomenkenmerkenvan debedrijven.Economisch
gezien is.eenaspect debeschrijving,vandecomplexvormingvanenkele
variabelen.Het ismogelijk het gevondencomplexvoor iederbedrijf
weerte gevenineenkengetal,'datdebedrijfsvoeringvandatbedrijf
typeert.Deaspectentabelvermeldt,6aspecten,zodatdebedrijfsvoering
van iederbedrijf door6kengetallenkanworden gekarakteriseerd.
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Zolaathetveedichtheidsaspect zien,dat ereentendentie,bestaat,
dat eenhogestikstofgift (N) r een hogepacht (PtJYeenhoogpercentagegemaaidgraslandvoor dewinningvanhooi (Ho),kuilgras (Kl)
envers gras (Gv)> eenhogeveebezetting (v)ennogeenaantal
anderekenmerkensamenaanwezig cfsamenafwezigzijn« Degezochte
interpretatieis,dat dezetendentievoortspruit uit de ongelijke
mogelijkheid ofbegeertevandeboerentot intensivering,dooropvoeringvandeveebezetting.Indiendezeinterpretatie juistis,
mogenwijconcluderen,dathetgeheleaspect zalwegvallen,indien
alleboerendezelfdegraadvanintensiteit hebbenbereikt»Allerlei.
correlaties tussendekenmerken zullendangeheel andersworden.De
correlatie-coëfficiënten, dienadezeverondersteldewijziging zullen
gelden,kunnenwordenberekenduit deaspectenIIt/m VI» Indeloop
vandetijdkunnendeaspecten door zulkeoorzakeninsterkematein
belangrijkheid schommelen»
Deaardvandesamenhang tussen dekenmerkenwordt door"de
cijfersnietweergegeven.Deaspecte&tabelia.-fcuivifrrdaserifitief.•
Wanneerwijdevariabelenverdeleninbelangrijke enonbelangrijke,
danwordt het complexvanaspect Igevormd door stikstof,pacht,
hooi,kuilgras,vers gras,veebezetting enpercentagewintermeik.
Indit complexisdeveebezetting debelangrijkste enhet percentage
wintermeik deminstbelangrijke.Depraktijkvertoont dusdeneiging
hetgenoemdecomplexals een eenheidtebeschouwen.Dobedrijfseconomischeinterpretatieis eropgericht deindepraktijklevendeopvattingenoptesporen,,Hetkanzijn,dat deopvattingenvande
praktijk juistzijn,hetkanookzijn,dathet onjuist is eenbepaald
coaplexals eenheid tebeschouwen« Inditlaatstegeval zal een
aspeot eenaangrijpingspunt zijnvoor eenbedrijfsvoorlichter.
Wanneerwijnuaspect Igaaninterpreteren,ishetnodigté
weten,welke doeleinden deboerenvoor ogenstaan,Zokanmenbijv._
uitgaanvaneenstreven doveebezetting optevoerenofvanhet streven
naarverhogingvandegraslandproductie» Zokanmenaspect Ials
volgt interpreteren.,Indienmen deveebezettingwenst optevoeren,
zonderhiervoor extraruwvoer enkrachtvoer aantekopen,mootmende
graslandproductie opvoeren doorhogestikstofgiften.Het isook
mogelijkuit tegaanvandegras1andproductie„ Geziendebeperktheid
van dooppervlakte is ditwaarschijnlijk eenreëleruitgangspunt..
Deinterpretatiokandanalsvolgt zijn.Indienmeneen gegeven stuk
grotedzointenrdofmogelijkvso;,gebruiken,kanditalleendoormot behulp
vanhogestikstofgiften degraslandproductie optevoeren.Hierdoor.
ismen instaat eenhoogpercentagegrasland temaaien,hetgeenmen
doet omextrahooi,kuilgras enversgras tewinnen.Hetblijkt,
dat dit deruwvoeraankopen perkoeniet drukt,zodat deextra
ruwvoerwinningbenutwordt dooraanpassingvandeveestapel aan.de
hogegraslandproductie.
Indebovenstaande interpretaties zijnenkelewetmatigheden..
verwerkt.Zoisgesteld,datvoor het opvoarenvandegraslandproductiohoge stikstofgiften noodzakelijk zijn.Technisch onderzoekzou
moetenuitmakenofhier inderdaadvaneennoodzaak sprakeis.Uit
het aspectblijkt alleen,dathogestikstofgiftenzijngebruikt.
Bijbeschouwingvan deaspecten IIenVIzienwij, datme.n.er•
blijkbaar ookinisgeslaagdmeer dangemiddeld temaaienzonder entra
'stikstof togeven0 Devruchtbaarheidvandogrondkanhier inhet
gedingzijn.Hierbijisaangenomen,dat eenhoogpercentage gemaaid
graslandwijst opeenhogegxaslandproductie,Ditbehoeft echter
geenszins hotgeval te zijn0 Hetisookmogelijk,dat erregionale
verschillen inopvatting zijnomtrent delengtevanhettemaaien
gras.Indienmenkort grasmaait endanvakermaait dandegenen
diolanggrasmaaien,voertmenhotpercentagegemaaidgrasland op
zonder dat dit eengevolgisvan eenhogeregraslandproductie.

1768

-,5-

Uithetaspectblijkt,dat decombinatie hooi,kuilgrasenvers
grasinverband staatmetdeveebezetting.Ookhierzaltechnischen
economisch onderzoekmoetenleren ofditverband getuigtvaneen juist
inzicht indeveevoeding.
Bijhettrekkenvanconclusies die^tmenervoortewakenniet
instrijdtekomen metandere aspecten.Zozouhetfout zijnuit
aspect Iteconcluderen,datmeneenhogeveebezettingheeft,indien
menveel hooit.Ditlaatste isinstrijdmetaspect II.Zozouhet
ookfout zijnte concluderen,dat eenhoogpercentage wintermeik
alleenbijeenhogeveebezettingwordtnagestreefd.Aspect IIIzegt,
dat menookonafhankelijkvandeveebezettingtot eenhoogpercentage
wintermeikkankomen.
Opgrondvande interpretatievandeaspectentabel isin §4
iederaspect genoemdnaar degezichtshoekwaaruit de bedrijfsvoering
wordtbezien.Zobeschouwtaspect Idebedrijfsvoeringuitoogpunt
vandeveebezettingenaspect IIuit oogpuntvande productiviteit
vanhetrundvee.
Deaspeotentabeïkanpp2manierenworden gelezen.Menkan uitgaanvan deaspectenendeplaatsvandeverschillende variabelen
bepalen,Menkanookuitgaanvandevariabelenennagaan inwelke
aspecten dezevariabelen eenplaatsvinden, •
Beidewegenzullenworden gevolgd»
§4.De i n t e r p r e t a t i e

v a n de

a s p e a ^ s a t à f e t l

1,Deaspecten
a.Hetveedichtheidsaspect (i)
Volgensditaspeotwordt debedrijfsvoeringbezienuit oogpunt
vandeveebezetting (V),welkervariatievolledigdoorditaspect
wordt omvat.Deaspectbindingvoor deveebezettingishl.100.Dit
iswaarschijnlijktehoog.Hetkanzijn,dateenstatistisch toeval
tot dezehogewaardeheeftbijgedragen.
Blijkenshetveediohtheidsaspect gaateenhogeveebezetting (V)
gepaardmethoge stikstofgiften (N),hoge percentages gemaaid grasland
voor dewinningvanhooi (Ho),kuilgras (Kl)envers gras (Gv),een
hoge pacht (Pt).eneenpercentagewintermelk (W)dat eveneensaan
dehogekant is.
Ditaspeothandeltwaarschijnlijkoverdeneigingeen zogoed
mogelijk gebruiktemakenvande gronddoordegraslandprbductie op
tevoeren.Hiervoorheeftmenveel stikstof gestrooid.Het gemaaide
graswerd inhoofdzaakbestemdvoorhooi,kuilgrasenversgras.De
•hogeVeebezettingkantot stand zijngekomen doordezeaantepassen
aandehoge graslandproductie.Dezeaanpassingvermeed eenverhoging
vandegraslandproductie perkoe.Deruwvoer-enkrachtvoeraankopen'
perkoe zijndanookniet gedaaid, Dehogeveebezettingblijktvolgens ditaspect samentehangen
met eenneigingmethetpercentagewintermeik ietsbovenhet gemiddelde
tekomen.Waarschijnlijk leidt eenhogeveebezettingtotdewensde
melkgift indeloopvanhet jaartevervlakken,opdatde inkomstenstroomuithoofdevandeopbrengst dermelk gelijkmatigervloeit.
De pachtblijkt'eveneensaandehogekant tezijn.Mogelijk
houdt ditverband met devruchtbaarheidvandegrond.
Devariatie indeveebezetting isonafhankelijkvandeproductiviteit,getuige delageaspeotbindinganvoor demelkgift (M),vetgehalte (Vg)enomzet enaanwas (O), Deveebezettingblijktvoorts
geeninvloedtehebbenophetaantalarbeidskrachtenporkoe ( A ) .
Bezienuithet oogpuntvande organisatievanhetbedrijfbetekent
ditdus,dateenhogeveebezettinggeenarbeidsbesparing perkoe
oplevert.Deneigingtotintensiveren dooruitbreidingvande
veestapel komtvrijwel onafhankelijkvandebedrijfsgroottevoor, ,
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Doveebezettingblijkt inhet jaarvanonderzoek geengunstige
of ongunstige invloed ophetnetto-overschot perIn «ohc
YbX-IgphaclWelis
ereen gunstige invloed geweest op.devormingvanhetnationaal
inkomen.Eenhogeveebezettingmet eennormaalaantal arbeidskrachten
perkoewijstopeenhoogaantalarbeidskrachtenperha.Het inkomen
van dezearbeidskraohten gingniet tenkostevanhetnetto-overschot,
zodat hetbetaald isuit deopbrengst derproductie,
b. Hetproduotiviteitsaspect(il)
Bijdit aspect zienwij, dat ereentendentie istothet samengaan
vaneenhoogpercentage gemaaid graslandvoordewinningvanhooi (Ho)
engedroogd gras (Dg),hogemelkgiften (M),eenhoogvetgehalte(Vg),
eenhoge omzet enaanwas (O), eenhoognetto-overschot,eenlaagarbeidsyerbruikperkoe (A)eneenbovenhet gemiddeldeliggendebedrijfs^
grootte (H).
.Ditaspect handelt overeentendentie indebedrijfsvoeringtot
het opefficientewijzeverkrijgenvaneengoede productie perkoe.
Dehoge aspectbindingenvoor dernolkgift,omzet enaanwaseniets
minderhoge aspectbindingvoorhetvetgehalte duiden opeen goede
kwaliteit rundvee.Dehogeproductie isvoortsverkregen doorextra
gra3temaaienvoordewinningvanhooi engedroogd gras.Extra
kunstmest ishiervoorniet gestrooid.Dit zoukunnenwijzenop
vruchtbare grond,doch inverband gebracht methet strevennaareen
efficientebedrijfsvoering zouditookeengevolgkunnen zijnvan
eengoedebekwaamheidvandeboer.Eriseenzeerzwakkeneiging
tot het doenvanietsmeerdangemiddelde ruwvoeraankopen perkoe
tegenovereeneven zwakkeneigingietsmindergraslandvoorde
winningvankuilgrastemaaien.Voorhetverkrijgenvan dehoge
productie heeftmenkennelijk geen extakraohtvoeraankopenvannode
gehad.
Deneigingtot het opvoerenvande productiviteit issterkerop
de grote danopdekleinebedrijven,pe.productie isbereikt metbetrekkelijkweinigarbeidskrachten perkoe. Aangezien de veebezetting
onafhankelijk isvan ditaspect,isdusookhetaantal arbeidersper
hagering.Ditkanvoortvloeienuit debedrijfsgrootte.Uithetaspect
blijkt,datmenvan ditlagearbeidsaanbod eenefficient gebruikheeft
gemaakt,
, .
Inhet jaarvan onderzoekbleekhetalleenvolgensditaspect
mogelijktezijnhetnetto-overschot optevoeren. Hiertoe hebben
dehogeproductiviteitvanderundveestapel enhet efficiente gebruik
vandearbeidbijgedragen.Dematewaarinbeide factoren hebben gewerkt
isnietnaderaantegeven,
o.Hetwintermelkaspeot (lil)
Indienmendebedrijfsvoeringvolgensditaspectbeziet,blijkt,
dat eenbelangrijk deelvandevariatie inhetpercentagewintermeik (J?)
positief samenhangt methetvetgehalte (Vg)enhetaantalarbeidskrachtenperkoe (A).Tevens isdekunstmestgift ietsbovenhet gemiddelde.Hierbijvalt op,dat deaspectbindingvoorkali (K)groter isdan
voorde stikstof (N)enphosphor (P).Hetkanzijn,datdeneigingtot
het strooienvanextrakunstmest wijst opeenmatigevruchtbaarheid van
degrond,temeerv/aardeextra stikstofgift niet totuitingkomt in
eenhogerpercentage gemaaid.grasland.Ditlaatste iseerderietsaan
delagekant danaan dehoge.Eenandere mogelijkheid is,datdekalienphoephorgiften dekwaliteitvanhet grasverbeteren,hetgeentot
hethogemelkvetgehalte zoukunnenhebbenbijgedragen.
Terverkrijgingvaneenhoogpercentagewintermeik zijnerextra
ruwvoeraankopenperkoe (R)gedaan,onafhankelijkvanhet percentage
gemaaid grasland.

1768

-7

Ookdekraohtvoeraankopen (Kr)hebbeneenpositieve aspectbinding,
zijhetdatdezebindingzwakis,
"•
Eriseennegatieve correlatie tussenhetpercentage wintermeik
endebedrijfsgrootte,zodat erduseentendentie is,datkleine
bedrijvenmeerinde richtingvanwintermelkproductie gaandangrote
bedrijven.Voor zoverdusopkleinebedrijveneenhoogarbeidsaanbod
perkoevoorkomt zouditeropkunnenwijzen,dathet strevennaar
een hoogpercentagewinternelkmedetendoelheeft eenbestaandarbeidsaanbodproductief temaken.Eongrootaantalarbeidersperkoebijeen
niet opvallendafwijkendeveebezettingbetekent nl,,dat er,ookeen
hoogarbeidsaanbod perha is. Deveebezetting isweliswaargemeten
perhagraslandenvoedergewassen,maarvoordeweidebedrijven ishet
verschil metveebezettingperhacultuurgrondniet groot.
Hetnetto-overschot isdoordaneigingtot eenhogewintermelkproduotienietbeïnvloed.Dithoudt in,dathet grote arbeidsaanbod
productief isgeweest endathet.loonhiervoorniet tenkostevan
hetnetto-overschot isverkregen,
d.Hetkraohtvoeraspect (IV)
Kenmerkendvoor ditaspect zijndehogekraohtvoeraankopenpor
koe (Kr,), Dezekraohtvoeraankopen gaan gepaardmetdewinningvan
veelkuilvoer (KL),terwijl depercentages gemaaidgraslandvoor
hooi (Ho)engedroogd gras (Dg)laag zijn.Deneigingtothetwinnen
vanruwvoer indevormvankuilgraskanberustenopdewensvoorhet
bovenhet gemiddelde liggende arbeidsaanbod perkoe (A)werkgelegenheid
tescheppen.Deverschuivingvanhooinaarkuilvoerheeft waarschijnlijk
tot gevolg,datextrakrachtvoernodigwordt,Indezebehoefte heeft
menhiervoorziendoorhogekraohtvoeraankopenperkoe. Dehoge aspeotbindinghiervoorwijst erop,datkuilvoer inhogerematealsruwvoer
wordtbeschouwd danhooi. Vandeproductievaltalleende'aspectbinding
voor demelkgift perkoe (M)op.Hetnetto-overschot heeftvandeze.
productierichtingnocheengunstige nocheenongunstige invloed ondergaan,
zodat ookhiervanhetextraarbeidsaanbod eenproductiefgebruikis
gemaakt,
•• . •
e•Hetruwvoeraspéot
Volgensditaspectbestaatereenneigingom doorveel graste
maaienvoorhetdrogen (Dg)enextraruwvoerperkoeaantskopen (R)
extraomzet enaanwas te'verkrijgen.De stikstofgift iswaarschijnlijk
nodigomeenhogerpercentage grasland.tekunnenmaaien.Het gedroogd
grasvervult hiereenkrachtvoerfunctie.Het zichinhet bijzonder
riohtenopomzetenaanwasheeft geen invloed gehad ophetnetto-overschot,
Mogelijk ishet zwakke punthier,datextraruwvoerparkoewordtaangekocht inplaatsvanzelfextrahooi tev/innen.
f.HetarbeidBaspect (VI)
Ditaspect isgekenmerkt dooreenhogeaspectbindingvoorhetaantalvolwaardige arbeidskrachten perkoe (A),Hogelijk heeftmenhiervoor
arbeidsbehoefte geschapen doorveel grasintekuilen (KL),Verder is
erdeneigingextra grastemaaien omverstevervoederen.Het resultaat
is, datdemelkgift perkoe deneigingheeftboven het gemiddeldeuit
tekomen.Vergelijkenwijditaspectmetaspect IVdanvalthet op,"dat
volgensbe,ideaspecteneenhoogaanlalarbeidskrachtenperkoe (A)
gepaard ga'atmethetwinnenvanveelkuilgras.ïfifraoftOaspect IVheeft
men danmindervers grasgevoerdenveelkrachtvoerperkoeaangekocht.
Volgensaspect VIblijkt het ookmogelijk te zijnextrakraohtvoeraankopen tevermijden.AspectVIhandeltwaarschijnlijk overeenzekere
matevanzuinigheidbijdebedrijfsvoering,zonderdat ditnunadelig
isgeweeBtvoorhetnetto-overschot,De zuinigheidblijkt hieruit,dat
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men geen extrakrachtvoeraankoopt.Hethoge arbeidsaanbod perkoe,
zonder datdeveebezetting opvallende afwijkingenvertoont,betekent,
dat erookeenhoogarbeidsaanbod perha is.Mogelijk durftmenhet
bij dit,.arbeidsaanbodaan,hetvee eerderopte stallen envers gras
tevoeren,,Voortsblijkt dezuinigheid uitdamatige phosphorgift,
2, Devariabelen
a. Stikstof (N)
Volgensdegezamenlijke aspectenhangteenbelangrijk deel nl.
71$ "vandevariatie instikstofgift samenmet de inhet onderzoek
betrokkenVariabelen.Opvallend is,dat de stikstofgift geen>enkel
verband houdt met hetnetto-overschot.
Blijkenshetvee-aspect hangt een groot deel (52$)vandevariatie
in stikstofgift samenmet eenbijzonder hogeveebezetting,doordat
dezeblijkt samente gaanmethetmaaienvanveel gras.Eenanderdeel
vandevariatie gaatvolgensaspect IIIgepaardmetkali-enphosphorgiften.Destikstofgift hangthierwaarschijnlijksamenmet devruchtbaarheidstoestand vande grond.VolgensaspeotV isstikstof, «.
gebruiktvoordewinningvanveel gedroogd gras.Ditlaatsteblijkt
volgensaspect IInietnoodzakelijk te-zijn,Wellicht hangt ditsamen,
jnetdevakbekwaamheidvandeboer ofdevruchtbaarheidvande grond,
b,Phosphor (P)
Overdeoorzakenvandevariatie inde phosphorgiftenblijkt zeer
weinig.Enerzijdshangt dephosphorgift samenmetdevruchtbaarheid ••
van de grond (aspect III),anderzijds isereenneiging opdephosphorgift tebezuinigen (aspectVI),
0,Kali (K)
Ookvandezevariabele isweinigtotuitinggekomen.Volgens
aspect IIIiskali gestrooid opdemindervruchtbare gronden,terwijl
volgensaspect.VIeveneens eenneigingaanwezigistothet strooien
vanextrakali,
d.Pacht (Pt)
Dezevariabele hangtvrijwel niet samenmet de overigevariabelen.
Volgensaspect Ischijnt depacht enigszins samentehangenmet een
hogeveebezetting.Het isechterniet mogelijk overditverband een
oordeeluit te spreken,
e.Percentage gemaaidgrasland
Vandevariatie in hetpercentage gemaaid graslandwordtvoor hooi,
kuilgras engedroogd gras (resp,5 2 ,47en45$)door de gezamenlijke
aspecten omvat,terwijlvandevariatie inhetmaaienvoor gedroogd
gras32$wordt omvat,
Indebehoefte aanruwvoeder enkrachtvoerkanwordenvoorzien
dooreigenproductie ofdooraankopen.Wanneerwijhetveedichtheidsaspectbezienblijkt,dateenhogeveebezetting samengaat met een hoog
percentage gemaaid graslandvoor ruwvoederwinning (hooi,kuilgras,vers
gras). Bijdeopvoeringvandeproductiviteit vanhet rundvee t.a.v.
melkgift,vetgehalte enomzet ena a n ^ s pleegt mendeextrabehoefte
aanruwvoeder enkrachtvoeder te dekkenuit eenhogere productievânhooi
en gedroogd gras (aspect II),Bezienwijdeaspecten die iets zeggen
overdeverhogingvan slechts eenvandeelementen der productiviteit,
hetzijmelkgift,hetzijvetgehalte of omzetenaanwas,danblijkener
nogandere mogelijkhedente zijn,De opvoeringvande melkproductie
kanvolgens aspect IVwordenverkiegenmetweinig hooif veel kuilvoer
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enweinigv&ra gras,waarbij&3ki*&ohtvoeraankopenperkoehoogzijn.
VolgensaspectVIks.'demelkproductie ookwordenverhoogd metextra
kuilvoer envers gras, zonderdevoeraankopen perkoe teverhogen.
Eenhoge omzetenaanwaskanvolgensaspectVwordenverkregenmet.
extra gedroogd grasenhoge ruwvoeraankopenperkoe.De opvoering
van dewintermelkproductie met tezelfdertijd eenverhogingvanhet
vetgehalte,kanvolgensaspeot IIIgeschiedenmetextra ruwvoeraankopenperkoe,terwijl hetpercentage gemaaid grasland geen opvallende
afwijkingenvertoont«
(1)Hooi
Deverschillen inhet percentage gemaaid graslandvoordewinning
vanhooikomennaarvorenvolgensdeaspecten I,IIenIV,Hooiblijkt
indeeerstejlaats samentehangenmet deveebezetting,(aspect l ) ,
waarbijeenhogeveebezettingsamengaatmeteenhoogpercentage
gemaaid graslandvoorhooiwinning.Voor zoverhetextra gewonnen
hooinietbenodigd isvooreenhogereveebezettingkomt hetvolgens
aspeot IItengoedeaaneenalgemeneverhogingvan<dsproductiviteit
vanhet rundvee,Behalve deextrahooiwinningwordt erextra gemaaid
voordewinningvan gedroogd gras.Aspect IVbeschrijft demogelijkheid
tothet opvoerenvandemelkproductie doorweinigtehooienenveel
intekuilen»Tevensishetpercentage gemaaid graslandvoordewinning
vanvers graslaag.Deverschuivingvanhooinaarkuilvoerbracht
hogekrachtvoeraankopenperkoemet zich,waarschijnlijk omdater
niet extra gemaaidwerdvoordewinningvan gedroogd gras,
(2)Kuilvoer (KL)
Dewinningvanveelkuilvoerhangt samenmet de arbeidsvoorziening
ophetbedrijf.Het schijnt,datdevanningvankuilvoerwordt beschouwd
alaeenarbeidsintensieve bezigheid.Volgensaspect Igaateenhoge veebezettingperha gepaardmet eenniet opvallendafwijkendaantalarbeidskrachten perkoe,zodat dushetaantal arbeidskrachten per.ha,grootis,
•..Deaspecten IVenVIhandelenovereenhoogaantal arbeidersper.
koe,terwijl daardeveebezetting geenopvallende afwijkingenvertoont.
Dus.ook daar ishetaantalarbeidskrachten perhahoog.Hetblijkt dan,
datdewinningvankuilvoerwordtbeschouwdalseenmiddeltot schepping
vanwerkgelegenheid,
.
Volgens degenoemdeaspectenhangt extrawinningvankuilvoerook
samenmet opvoeringvan.demelkgift perkoe.Aspect IVbeschrijft da
mogelijkheiddemelkgift optevoerenmetextrakuilvoer,weinighooi
enweinigvers gras.Hier,heeft duseenverschuivingplaats gehadvan
hooinaarkuilgras.Dezeverschuivingdeedkennelijk eengrotebehoefte
aanextrakrachtvoer ontstaan,waarin hierisvoorzien doorkrachtvoeraankopen.Dehogeaspectbindingvoordekrachtvoeraankopen per'koe (Kr)
wijst erop,datkuilvoerinhogeremate ruwvoerisdanhooi.Volgens
aspectVIishet ookmogelijk dezeverschuivingniet zoverdoorte
voerenenkrachtvoeraankopen.tevermijden,?elwordt dan inbepaalde
tijdenvanhet jaarextravers grasgevoerd.Hethoge arbeidsaanbod
zalertoehebbenbijgedragen,datmendemogelijkheidbenuthetvee
wat eerderoptestallen.
(3)Gedroogd gras (Dg)
Vergelijkenwijaspect IImetaspectVdanblijkt,datvolgens
aspectV gedroogd grasaangevuldmetruwvoeraankopen samenhangtmet
omzet enaanwas.Deaanvullingmetruwvoeraankopenkomtnietvoor
indien deproductievan extra omzet enaanwas isingebouwd inhet
produotiviteitcaspect (aspect I I ) ,Indebehoefte aanruwvoer isdan
voorzien doorextrawinningvanhooi.
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(4)Versgras (Gy)
Hetveel maaienvoordewinningvanversgrasblijktvolgens•
aspect Isamentehangenmeteenextrahogeveebezetting.Voor
zoverditniethetgeval isdientvers grasvolgens aspectVIals
aanvullingophetkuilvoerterverkrijgingvaneenhoge melkgift.
Noodzakelijk isditniet,daaraspect IVdemogelijkheid aangeeft
kuilvoer metaangekocht krachtvoeraantevullen.Het feit,datmen
volgensaspect VItoohreedsovereengrootarbeidsaanbod beschikt
kanvan invloed zijnopdeneiginghetvee eerder opte stallenen
opstalversgrastevoeren,
f,Huwvoeraankopenperkoe (R)
Devari^ie inde,-ruwvoeraankopenisdoorde gezamenlijke
aspectenvoor 2>&?o omvat,Ruwvoerhangt samenmet -deproductievan
eenhoogpercentage wintermeik.Volgensaspect IIisditverkregen
doorruwvoeraankopen terwijl hetvolgensaspect Iookmogelijk is
door eigenruwvoerwinning indezebehoefte tevoorzien.Zoalsreeds
geconstateerd staat,gedroogd grasaangevuldmetruwvoeder inverband
met omzetenaanwas« VolgensaspectV isinde ruwvoederbehoefte
voorzien dooraankopen,volgensaspect IIdoorhooiwinning,
g,Krachtvoeraankopen (Kr)
Van devariatie indekrachtvoeraankopen blijkt slechts32$
doorde gezamenlijke aspectenteworden omvat,terwijl erslechts '"
volgerae'dhaspectsprake isvansamenhangmetde overigevariabelen.
Volgensaspect IVbetreft diteenneiginghet gemaaide graszoveel
mogelijk intekuilentenkostevan dewinningvanhooienvers gras,,
Indebehoefte aankrachtvoederwordt danvoorzien doorhogeaankopen.
Mogelijkhandelt ditaspectniet zozeeroverbepaalde rationele
overwegingenbijdebedrijfsvoering alswel overeenbepaaldementaliteit ofbeschouwingswijze,volgenswelkemenhet goedacht zoveel
mogelijk grastekuilen en.daarnaastkrachtvoeraantekopen,
h.Aantalvolwaardige arbeidskrachten perkoe (A)
Volgens aspect IIblijkt ereentendentie te zijndatvakbekwame
boerenmetproductief.veeeengoede productie perkoebereikenmet
weinigarbeidskrachten perkoe.Hetaantalarbeidskrachten perkoe
isvolgensaspect Ionafhankelijkvan deveebezetting,zodat eenhoge
veebezettingorganisatorisch gezien geenarbeidsbesparingheeftopgeleverd.
Hetwai®wenselijkgeweest onder devariabelen ookhet aantal
arbeidskrachtenperha optenemen.Dewerkgelegenheidwordt nl,
medebepaald doorwerkzaamheden,dieperoppervlakte-eenheidworden
gemeten zoal3het percentage gemaaid grasland.Verder zouhetinteressant zijnhetverband tussenarbeidsaanbod perhaennetto-overschot
perhanate gaan.Doorvergelijkingtussenhet.aantal arbeidskrachten
perkoe endeveebezettingperhakaneenindruk omtrent hetaantal
arbeidskrachten perhawordenverkregen.
Zoalsreedsbijdebehandelingvanhetkuilgras (e2)isgebleken,iserbijdeaspecten I,IVenVIsprakevaneenmeerdan
gemiddeld aantalarbeidskrachten perha. Dit iseveneenshet geval
bijaspect III,vaar opkleine bedrijveneengroot arbeidsaanbod
perkoe aanwezigisterwijl deveebezetting geennoemenswaardige
afwijkingvertoont.Volgensaspect IIIverhoogde men dewerkgelegenheid doordewintermelkproductie optevoeren.Bezienvolgens
hetveedichtheidsaspect (l)zijnvoor hetverhogenvan hetpercentage wintermeik misschien ook overwegingen metbetrekkingtotde
werkgelegenheidvan invloed geweest.Voorhet overigdeelvanhet
hoge arbeidsaanbod werdvolgens deaspecten.IV,VIenIwerkgelegenheid gevonden inhet inkuilenvan gras.
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Omdathetarbeidsinkomennietalsvariabele isopgenomen,zullen
wijdeconclusieshieromtrentmoetenputtenuithetverbandtussen
hetarbeidsaanbod enhetnetto-overschot.Uit deaspeotenblijktniet,
datersprake isvaneenarbeidsprobleem.Vandevariatiein.hetarbeidsaanbod isdoordeaspecten-totaal56 $> omvat.Het isdusmogelijk,
dateventuele'arbeidsproblemen samenhangenmet deniet omvatte44*»
Demogelijkheden tot hetvindenvanwerkgelegenheid,voor zoveruit
deaspecten gebleken,hebbengeenvanallehetnetto-overschot gunstig
ofongunstigbeïnvloed,zodatdebestedearbeid,indeze gevallen
productiefisgeweestenuitdeopbrengst derproductenwerdbeloond.
Alleenvolgensaspect IIisereennegatieve correlatietussenhet
aantal arbeidskrachten enhetnetto-overschot.Eennadelige invloed
vaneengrootarbeidsaanbod ophetnetto-overschot doetzichdanvoor
inverband meteen slechte productiviteit vanhetrundvee,zodat
wellicht ook.eenzekere matevanonbekwaamheidvandeboervan
betekenisis,
i.Veebezetting (V)
Volgensaspect Ikomt devariatie indeveebezettingvolledig
totuiting.Dezeaspectbinding.iswaarschijnlijk tengevolgevan
eenstatistisch toeval tehoog.Eenhogeveebezettingblijkteen
hoogpercentage gemaaid graslandmet zichtebrengenvoordewinning
vanruwvoer (hooi,kuilgras envers gras),terwijl hiervoorhoge
stikstofgiften zijngebruikt.Voortsishet peroentagewintermeik
aandehogekant.Deveebezettingblijkt geenverband tehoudenmet
hetaantal arbeidskrachtenperkoe,terwijl ookdeproductie per
koe erweinigdoorwordtbeïnvloed.Hetnetto-overschot perhablijkt
eveneensweinigmetde-veebezettinguitstaande tehebben,zodatdus
bijeenhogeveebezettinghetnetto-overschot perkoedaalt,
j, Melkgift perkoe (M)
D©versoMllen inmelkgiftkomentotuitingvolgens deaspecten
II, IVenVI.Volgensaspect IIzijndeverschillen inmelkgift ingebouwd inverschillen inproductiviteit vanhetrundveet.a.v,vetgehalte enomzet enaanwas.Deextramelkgift is,tezamenmeteenhoog
vetgehalte eneenhoge omzetenaanwas,verkregen methoge percentages
gemaaid graslandvoordewinningvanhooiengedroogd gras.Volgens
deaspecten IVenVIblijkt eenhogemelkgift ookverkregentekunnen
worden doorveel grasintekuilen.Volgensaspeot IVisdit gegaan
tenkostevandehooiwinningenishetkuilvoeraangevuldmathoge
krachtvoeraankopenperkoe.BlijkensaspeotVIishetkuilvoerniet
aangevuld doorextrakrachtvoeraankopen.Welishiermeerdan gemiddeld
vers gras gevoerd,
k.Vetgehalte (Vg)

. . ' , . • •

Deaspeoten omvatten gezamenlijkslechts $&$>,vandevariatie
inhetvetgehalte.Het"vetgehalte blijktvooreenbelangrijk deel
samentehangenmet eenhoogpercentagewintermeik (III)terwijl
eenanderdeelvandevariatie inhetvetgehalteverband houdtmet
eengoedeproductie inhetalgemeen(II),
1,Omzet enaanwas (O)

•

Eenbelangrijk deelvandevariatie inomzetenaanwashangt.
volgenshetproductieaspeotsamen méteengoedekwaliteit rundvee.
VoortsblijktvolgensaspeotVde omzet enaanwasvoor eendeel
aamente gaanmetdeneigingveel graste drogenenruwvoeraante
kopen,terwijl-het ookmogelijk isvolgensaspeot IIhet gedroogde
grasaantevullenmet hooi.
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m» Bedrijfsgrootte (H) '• "
Debedrijfsgroottehangtvolgens aspect IIpositief samenmet
deneigingtothetaanhoudenvan'eengoedekwaliteitveestapel,
zodat debedrijfsvoeringop grotebedrijven meerdanopkleine
bedrijven isgericht opicwaliteitsproductie,terwijl het aantal
arbeidskrachten perkoe aandelagekant is.Kleinebedrijven,
vertonenvolgensaspect IIIeenneigingtothetproduosicenvan
veelwintermeik,waarbijereenmeerdan gemiddeld arbeidsaanbod
perkoeis.
n.Percentagewintermeik (W)
Hotpercentagewintermeikwordtvoor55$doordegezamenlijke
aspeoten omvat.Hetblijktvooralverband tehoudenmet het op;
kleinebedrijvenbestaande grote arbeidsaanbodperkoe (aspectII),
Voorts ishiereenpositiefverband tussenhetpercentagewintermelkenhetvetgehalte.Eenanderdeelvandevariatie inhetpercentagewintermeik staat inverbandmetdeneigingtot eenzeer
hogeveebezetting.Eenhoogpercentage wintermeikwordt verkregen
metveelruwvoer.hetzijuitaankopen (aspect III)» hetzijuit
eigenproductie (aspect l ) 0
o» Netto-overschot (No)
Vandevariatie innetto-overschot.wordt62$doorde gezamenlijke
aBpeotenomvat.Hetnetto-overschot blijkt,slechts oplénw^2e samen
tehangenmet deinhetonderzoekbetrokkenvariabelen.InhetboekjaarI950/5Ibleekhetnetto-overschot alleen te zijnverhoogd door
eenhoge productiviteit (aspect II), terwijl het generleiverband
houdtmetdeveebezetting (i). Ookhetpercentage,wintermeik (III
enI)blijktloste staanvanhetnetto-overschot.Debevordering
vande productie dooralleeneenhoogvetgehalte (Hl)» eenhoge
melkgift (JVenVI)ofeenhoge omzetenaanwas (O).isnietvoldoendegebleken omtoteenextranetto-overschot teleiden,
§5» D a o m v a t t i n g s t a b e l
Bijbeschouwingvandeomvattingstabelblijkt,datdevariatie•
inenkelebelangrijke variabelenvooreenhoogpercentage doorde
gezamenlijke aspectenwordt omvat.Voor deveebezetting isdit zelfs
100$,zodatergeenrechtstreeksverband istussendeveebezetting
en de,niet in-het onderzoekbetrokkenvariabelen.Opgrondvanaspect ]
kanmenzeggen,datde.veebezettinginhogemate samenhangt met stikstofgiften,pacht,hooi,kuilgras,vers grasenpercentagewintermeik,
terwijl de samenhangmetanderevariabelen teverwaarlozen is.
Van62$van devariatie inhetnetto-overschot wórdt ietsdoorde
aspecten gezegd,hetgeenbevredigendkanwordengenoemd,38$vando
variatie hangt dusufmetniet inhet onderzoekbetrokkenvariabelen
samenofisvantoevallige aard.Uit de.aspectentabel blijkt,dat
hstnetto-overschot,inhoofdzaakberust opdeproductiviteitvanhet
rundvee (aspect II),
Van dekunstmestgiftenblijkt alleen stikstof inhetbedrijfsbeleid eenbepaalde plaats intenemen.Vandephosphor-enkaligiften
kan slechtsweinigworden gezegd, zodat deze inhoofdzaakdoorniet
inhet onderzoekbetrokkenvariabelenwordenbepaald.
'Devariaties-indepercentages'gemaaidgraslandvoordewinning
van hooi,kuilgrasenvers graswordenvoorresp, $2, 47en45$cLoor
deaspecten omvat.Het grasdrogen daarentegenwordt slechtsvoor
32$omvat, zodat ditnogniet zo'nvasteplaats indebedrijfsvoering inneemt.Waarschijnlijk speelt het toevalhiernogeengrote
rol. De zobelangrijke postenalskrachtvoer-enruwvoeraankopen,
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welke tezamenongeveer ?5/°vandekostenuitmaken.,"blijkenvo'örslechts
38resp» 32/°"tswordenomvat,,Eokrachtvoer-enrûwvoederaankopenworden
duskennelijkbepaald door anderemotievendanwaarvandeonderzochte
variabelenblijk geven.
Devariatie inarbeidsaanbodkomtvcor eengoedpercentage,nl,
56$, indeaspecten totuiting.
Bezienwijdeproductiezijdes,danblijktvooral devariatie in
hetpercentagewintertnolkmot55$goednaarvorentekomen.Devariatie
inmelkgift isvoor47$roetdeoverigevariabelenverbonden.Hetvetgehalte end9omze.benaanwaskernenminder goed totuitingnl,voor38
en40$,zodat ookhiernogeenauitalniet inhet onderzoekbetrokken
factorenwerkzaamit*
Devariatie inbedrijfsgrootteblijkt voor 40$wetdeoverige,
variabelen samentehange:.;«
§ 6 , C o n s t a t e r i'nge.n
Devoorgaand-oanalysegeeft eenbeschrijvingvandebedrijfsvoeringinhetFrieseKleiweidegobied voorhetiboekjaar195°/51«
Dezebeschrijvingwordthier sameiigevî/t .£2. eenopsommingvan
dedaarbijgeblekenfeiten.Zowordt ontrent debedrijfsvoeringhet
volgendogeconstateerdS
1.Eenhoognetto-overschotword alleenverkregendoor eenhoge
productiviteit vanheb rundvee,zcwelwatbetreftmelkgiftals
vetgehalte enomzet enaanwas,verkregenmet eenlagearbeidsbezettingrorkce (aspect II),
2,Deverschilleninslechtséénvande elementenvandeproductiviteit
zijnniet groot gonoeggeweest cmhetnetto-;overschotgunstigof
ongunstigtebeïnvloeden.Ditblijktvoor afwijkingen,welke
uitsluitend demelkgiftbetroffenuit deaspectenIVenVI,voor
afwijkingen inhetvetgehalteuit aspect IIÏ|enindeomzet enaanwas
uit aspectV.
,' . ;
3»Hetnotto-overschotwardnochnadelignochvoordeligbeïnvloed
doorverschillen indeveebezetting (aspect I)ofhet percentage
wintermeik (aspect lil),
4,Voor eengroot arbeidsaanbod zochtmenwerkgelegenheid dooropvoeringvanhet percentagewintermeik (aspectlil)en/of doorveel
vanhet gemaaidegrasintekuilen (aspectenIVen VI),
5,Voorzovermendeonderpunt4genoemdewerkgelegenheid heeft
gevonden,heeft dit geeninvloed gehad ophétnetto-overschot,zodat
hetloonvoorhet grote arbeidsaanbod uit deopbrengst van deproductiewerdbetaald (aspectenIII,IVenVI).
6,Voorhetverkrijgenvan eenhogemelkgiftkonhooimet gedroogd gras
wordenvervangen doorkuilgrasmetkrachtvoeraankopen (aspeot IV).
7,Kuilvoerwordt in
toepas
mate danhooibeschouwd alsruwvoer (aspectIV),
8,Eenhogemelkgiftkonookwordenverkregendoor extrakuilvoer,
terwijl inbepaalde tijdenvanhet jaarvers graswordt gevoerd
(aspect VI),
9»Eenhoge omzet enaanwaswerd verkregen doorhetvoederenvanveel
gedroogd gras,aangevuld met gekochtruwvoer (aspectV)ofmethooi
(aspect II).
I0f,Eenhoogvetgehaltewerdverkregendoorhogeruwvoeraankopen (aspect
III)en/of doorhooi (aspectII),
11tEenhoogpercentagewintermeikwerdverkregendoorhoge ruwvoeraankopen (aspectIII)en/of dooreenhoge eigenruwvoerproductie
(aspectI ) *
12,Hoge stikstofgiftan dienden terverhogingvande graslandproductie
voordewinningvanruwvoer tenbehoevevan eenhogeveestapel (aspectI),
Voortsdienden zijvoordewinningvanveel gedroogd grastenbehoeve
vandeverkrijgingvaneenhogeomzet enaanwas (aspect V ) , Stikstof
werd verder gegeven tezamenmet phosphor enkali inverband metde
vruchtbaarheidstoestand vandagrond (aspect lil),
13,Verschillen indeveebezettingperhagrasland envoedergewassen zijn
vrijwel onafhankelijk vandebedrijfsgrootte»
14,Eenhogeveebezetting 1evertgeenarbeidsbesparing perkoe op.
15» Deneiging totopvoeringvanhetpercentagewintermeikkomtvooral
voor opkleinebedrijven (aspectenIIIen i ) .
16,Deneigingtothethoudenvanhoog-productiefveekomt vooral voor
opgrotebedrijven (aspect T T ^
/o
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