PRODUKTIE-NIVEAU-OKDERZOEK TEN DIENSTE VAN
LINEAIRE PROGRAMMERING?

doorR.Andringa
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Inleiding
Indelaatste jarenisveelgeschreven overdez.g.lineaireprogrammering.Speciaalhet onderzoek vanLouwes enDeVeer
aangaandedeeconomische aspectenvanakkerbouwbedrijvenvan
15-20haindeIJselmeerpolders,gepubliceerd inB.E.M.No.36
heeftbewezen,dat dezemethode ookindelandbouw eentoekomst
heeft.Ongetwijfeld zalnogveel onderzoek gepleegd moeten»'orden,voordat eenalgemene toepassing, ook opbestaandebedrijven,
kanplaatshebben»
Speciaal dekennisvantechnische relatiesisvoordepraktische toepassingonontbeerlijk» Helaasbeschikken wijhierover
niet involdoendemate.Hetkomt mijvoor,dat het daaromraadzaam isallebestaandebronnen optesporen, opdat v/ijtot een
bundeling vangegevenskunnenkomen.Het zalm.i. opdenduur
noodzakelijkblijkendat deverzamelde cijfers (kengetallen)zodanigintabellenwordengerangschikt,dat vrijvlug beginprogramma's opgesteld kunnen worden.Dit zaldeontwikkelingvandemethodiek tengoedekomen,terwijldekans oppraktische toepassing
hierdoorbelangrijk wordt vergroot.Vooral de voorlichtingsdienst
zalhiervanwaarschijnlijkinde toekomst gaarnegebruikmaken.
Naarmate delandbouwopeenhogerniveau wordt gebracht zalde
behoefte aaneenmethodiek omoptimalebedrijfsplannenteberekenen,toenemen.
Wellicht zouhetvanbelang zijnindien eenwerkgroep zou
worden samengesteld uit personen vanverschillendeinstituten,die
gezamenlijk dergelijke tabellen zoudenkunnen samenstellen.Voorlopig iserechtergeenwerkgroep enmogelijkkomt die ernooit;
daarom zullenwijzelfmoetennagaan wat eralzoaantechnische
relaties istevinden.
Vandezegedachtenuitgaande, zouikgaarne deaandacht willenvestigen op eenbreed opgezet onderzoek,dat inde jaren 19501951 en1952werd verricht doorhet voormalige CentraalInstituut
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voorLandbouwkundig Onderzoek;,in samenwerking met deRijkslandbouwvoorlichtingsdienst» Dit onderzoekhad tot doeihetbodemgebruik indeNederlandse landbouwnategaan.
Om eenzogoedmogelijke steekproef teverkrijgen werden
volgens toeval 130snijpuntenvandekm-lijnenvandetopografischekaarten 1 :25OOOaangewezen» Wederomvolgenstoeval werden
32puntenaangewezen ineen straalvan4kmrondom elksnijpunt»
De puntenopdekaart lagendusinz.g.nestenvan 33percelen
bijeen.Deligging vandenestmiddelpunten isop eenkaartje
(bijlage II)aangegeven»
Tevelde werd nagegaanwelke percelen overeenkwamenmetop
dekaartuitgezette punten.De landgebruikersvandepercelen
werdmedewerking gevraagd omallegewenste gegevens teverschaffen,waaraanbijna»zonderuitzondering werdvoldaan» Hiermedewerdenvele gegevensverkregen omtrent grondgebruik,vruchtwisseling,
hoeveelheid zaaizaad,verpleging,bemesting enopbrengsten»
Debenodigde tellingen zijnverricht opdehollerithinstallatievandoafd.Bewerking vanWaarnemingsuitkomsten derCentrale
Organisatie voorT.N.O.Deverderebewerkingwerdverricht docr
hetvoormalige C.I.L.0» enhethuidigeP.A.V.Deverwerking van•
dezegegevensheeft nogalwat tijdgevergd, zodat.de resultaten
inde loopder jaren zijnverschenen indeelrapporten.De laatste
samenvattings "II.Debemestingvangrasland indepraktijk"verscheeninI960.
Het isvanzelfsprekenddat eendergelijke publikatiemeer
vandocumentaire waarde is,dan dat decijfersthansnogveel
waarde hebbenvoorhetprogrammer!ngsonderzoek,althansmenzal
inbepaalde gevallen correctiesmoetentoepassen.
Het ism.i. jammer,dat het onderzoek niet langerdan3jaar
voortgezetkonworden.Niet alleen,datmendande ontwikkeling
hadkunnenkenschetsen, doch tevenshadmendebeschikkinggehad
overrecente cijfers,temeerdaarmenkan aannemen,datmechanischeverwerking thans snellerkangeschieden daninhetverleden.
Ondankshetverouderd zijnvanbepaalde gegevensishet echtertoch
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nogbest demoeite waard eraandacht aanteschenken,,
Omeenindruk tegevenvanhetgeeninderapporteniste
vinden5zalikhierna,eenvoorbeeld gevenvanhet gewasrogge,
geteeld opsand inhetnoordenvan onsland.

Gewaspauze
Hieronder wordt verstaan; "het aantalgroeiseizoenen tus-•
sende teelt vanhetzelfde gewas opeenperceel".Werdb.v.twee
jarenaaneenrogge opeenperceelverbouwd,danwasdegewaspauze "0". Werd in 3jaren2xroggeverbouwd,b.v. in1950en1952;,
danwasdegewaspauze "1".Degewaspauze bedroeg voor roggein
ditgebied gem. 1.3»

Groepspauze
Bijgranens werd naroggehaververbouwd, danisdegroepspauze 0;wasdevruchtopvolgingb.v,haver,aardappelen -roggedanisdegroepspauze1„
Degroepspauze bedroeg indit gebied gem.0,73«

Voorvruchten
Inditgebiedbleken devoorvruchten inprocent vanhettotaal tezijnalsvolgt.
Voorvrucht;aardappelen57'/
haver

23'/

rogge

1 yfo

bieten
diversen
totaal

ugo •
3/>
IOO/0

Ploegdatum
Dezebleek gemiddeld te liggenop 13oktober.

Zaaidatum
Gemiddeld lagdeze op22oktober,dus lagen ergem.9dagen
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tussenploegen en zaaien.Indetekst wordt vermelds dat deoktobermaanden indeonderzoekbarendroogtot zeerdroog zijngeweest« Waarschijnlijk zullendedatavanploegen en zaaiengemiddeld ietslaterliggen«
Deverdeling vandezaaidatawasalsvolgt.
2/bwerd gezaaid voor 1oktober
10$tussen 1t/m 10oktober
42$

" 10t/m 20 "

31/0

" 20t/m 31

;

'

15$na 31 oktober

Kg zaaizaad (alleengegevens over 1950en 1951)
Dehoeveelheden warenalsvolgt»
Breedwerpiggezaaid 193kgperhaop 71%derpercelen.
n

Machinaal

162

,;

"

"op29$

;i

Vanhet zaaizaad wasz
17$gekeurd doordeN.A.K.
50/0ontsmet„
Indetekst wordt opgemerkt5 dat late zaai of schralegrond
meer zaaizaad vraagt.Inhetnoorden wordt inderdaad latergezaaid
enookmeer zaaizaad gebruikt dan elders« Hethumusgehalte vande
grond iserindoorsnee echterhoger.
Degrotehoeveelheden zijnwaarschijnlijkgebondenaantraditie.Er zou+_40kg zaaizaad perhabespaard kunnenworden.(Deze
opmerking laat ikgaarnevoorrekening vande schrijver,dieoverigensisgebaseerd opdenormen die derassenlijst aangeeft.)
Verzorging (gegevens alleenover 1950)
Geëgclwerd

44/(lx)

Geschoffeld werd 6'/'ó (lx)
Chemischebestr.18$
Totaal68/
Onkruidbezetting (gegevens over 1950)
Weinig onkruid68c/o
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Matig

"

24/

Veel

1!

8/

- 6Legering (overhet gehele land,dusallepercelenrogge,
1950 11/° Duidelijkkomt hier een jaarinvloed
.„ r ,
.,s naarvoren«
1951
4/°
1952
J]o
Gem.s T/o Noord =8%
Ondervruchten ennagewassen
61$vanderoggepercelenhad eenondervrucht ofnagewas
Daarvanwass
70/£stoppelknollen
18/0klaver
1%Serradella
5/^spurrie
6°/ogras

Degemiddelde stikstofgiften inkg perha
Noord a.Drente.
Indevorm vankunstmest 76kgN
" "

"

" org.mest
Totaal

5kgN
81kgN

Noord b.Priese Wouden enZ„V<,-kwartierGroningen«
Indevormvankunstmest 47kgN
" "

"

" org.mest
Totaal

3kgN
50kgN

Alle roggepercelen overhetgehele land
Eerste gift gegeven,,omvattende 8O/0vanalleN inkunstmest.
2%voor januari
27fo

i n januari
in fehruari

W/o

i n 1e decade maart

Wo

i n 2e

r/o

T/o
13/0
1/0
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i n 3e
in april
i n mei

"

11
11

Daartoedieningna 15maart vandeeersteN-gift altijdeer.
lagere opbrengst geeft,blijkt dat+_ 2Qf'/'o telaat de eerstegift
ontving.Hierbij isgeenrekening gehoudenmet eeneventueleStalinestgift.
Degemiddelde fosfaatgifteninkgperha
Noord a.Drente.
Indevormvankunstmest 67kgP2O5
"

t; 1;

" org.mest

5kgP2O5

Totaal

72kgP2O5

IToordb. FrieseWouden+Z.V.-kwartier Groningen
Indevorm vankunstmest 77kg?20s
;

'"

;;

" org.mest

3kgP2OC

Totaal

80kgP2O5

Devorm waarin demeststoffen werdengegeven:
Zandnoord; superfosfaat26/ó
th, slak,
diversen

6470
10:/J
100/o

Erhad indeonderzoekjaren eengrote verschuiving plaatsvan
superfosfaat naarslakkenmeelc
Landelijks 1950 AQfosu.+ 44/2th.si.+8%div«
1951 24/0 " + 69/ö " " + 1% "
1952 1<$ » + 75T2 "

!

' + 6$ "

Dit waseengevolgvanverruiming derimportenvanthom,slak.;
terwijl deprijs eveneens tengunste vanthom«slak.> eenrol
speelde.
Tijdstip vantoediening opwintergranen
Superfosfaat: 22percelen
23%'voor1januari

9%
27/0

51%voor 1januari

in

januari

in

februari

25%

in

februari

maart

18/b

in

maart

2,2% i n

9/o i n a p r i l
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Ihomasslakkenreeel62percelen
6'fo i n

-

januari

in april

Degemiddeldekaligiften inkgperha
Noord a.Drente
Indevorm vankunstmest 125kgK2O
î!

"

t:

" org.mest

9kgK?0

Totaal

134kgK 2 0

Noordbo Friese Vouden+Z.V. kwartierGron.
Indevormvankunstmest 114kgK2O
" " "

•' org.mest

5kgK 2 0

Totaal

119kgK 2 0

Het feit,dat dedistributie vankalimeststoffen eerst op
15febr. 1950werd opgeheven,zalmedeverantwoordelijk zijngeweest voordevrijhogegiften.Landelijk gebruiktemenoprogge:
in 1950s 92kgperha
in 1951s102kgperha
in 1952: 111kgperha
Duidelijkkomt hieruit eenstijgingnaarvoren.
Devorm waarindemeststoffen werdengegevens
landelijks 82c/óalskalizout 40%
I55C

,;

"

2öfo(zand noord /$)

J/o " mengmest
Tijdstipvantoediening opwintergranen
36%voor 1januari
8%
27>o
23%

Gfo
Bemesting met

i n januari
in februari
i n maart
in a p r i l
stalmest

Qyovandepercelen rogge werdmet stalmestbemest.
De opbrengstenpergewas
Hetbepalen vandeopbrengsten isgeschied doormiddelvan
taxaties.Deze werdenverricht doordeveldassistenten,verbondenaanhetP.1I.0.Daardetaxatieplekkenmidden inhetgewas
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v/erdengekozen liggen deopbrengsten waarschijnlijk+_oà10;b
bovenhetgemiddelde.
De opbrengsten werdenvergelekenmet decijfersvanhet
C B . S , envandeAfd.Akker-enWeidebouwvandeDirectievan
deLandbouw.
Devolgende tabelgeeft eenoverzicht vanalleroggepercelen(landelijk)»
r: "D O

Jaar

Aantalperc.

P.N.O.

1950

291

237O

2403

2607

1951

234
272

3380

2850

3000

294O

2702

2800

2360

2647

2797

1952
Gem,s

A,W„

Voor zandNoord werdendevolgende cijfersverkregen,
P.1T.C

A.W.

2460

2705

1951

74
50

3370

3100

1952

58

3000

2850

2880

2876

Jaar
195O

Gem.

Aantalperc.

De stijgingvandefysiekegraanopbrengsten bejdroegenindeloop
der jarenopdekleiakkerbouwstreken per jaar_+3/4'7°»Wanneer
wijaannemen,dat dit voorrogge ook ongeveer indeze ordevangrootte ligt,dan zouditbetekenen dat in196Ode opbrengsten
+_ (f/ohoger zouden liggen.Dit percentagekomt overeenmet een
tehoge schatting in 1950/52,zodat degem.ha-opbrengstmomenteel op_+29OOkg perhageschatkanworden.
Behalve degegevens pergewaskanmennogtalvanandere
kengetallen indezepublikaties vinden.Wijnoemenb.v.
De organischebemesting vanbouwland.
Deverhouding tussenorg.bemestingvanbouw-engrasland.
Debemestingstoestand vanbouwland inverband met deafstand vandepercelen tot deboerderij.
Gewas5 pïïenkunstmestsoort opzandbouwland.
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Debemesting van"bouwlandinverbandmet debemestingstoes-and«,
Eengehelepublikatie gewijd afingrasland (reeds genoemd).
Eengehele publikatie gewijd,aandeverbouwvannagewassen.
Id„ rooitijd enopbrengst bijvoederbieten enaardappelen.
Id.devoorakkerbouwgewassen toegepaste taxatiemethoden.
ld« deteelt endebemesting vandebelangrijkstebouwlandgewassen in1950«
Inbijlage Iv/ordendetotnutoeverschenen publikaties
vermeld.Deze zijnbijdeafd.Literatuurdocumentatieaanwezig.
Hiermede meen ikeenindruk tehebbengegevenvanditv/el
zeeromvangrijke onderzoek.Zijdie zichmet begrotingsonderzoek
bezighouden.,kunnenhiermedemisschien hunvoordeeldoen.

R. Andringe
\s-Gravenhage, 20december i960
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LIJSTVANPUBLIKA1IE3BETREFFENDEHETP.N,O.
VOORHANDEN BIJDEAFD.LITERATüURDOCUMENTATIEVANHETL/.E.I.

Gedoe,onderNo„î

Titel,,etc,
I

"Resultaten vanhet Productie-Mveauonderzoek", samengesteld door

R 704-G.M.-1951-12

dr.W.H.vanLobbene.a.
("GestencildeMededelingen", jaargang1951?
No,12; 2delen,C.I.L.O.)
II "Resultaten vanhetProductie-Mveauonderzoek.Enige statistische gegevens
overdeverbouwvannagewassen"door

R 704-G.M.-1952-8

drs.C.Postma.
("GestencildeMededelingen", jaargang1952,
No.8?C.I.L.0.)
III "Resultatenvanhet Productie-NiveauOnderzoek.Rooitijd enopbrengst bij
voederbieten enaardappelen",door

R 704-G.M.-1953-14

C,deJonge enir«M.M. deLint.
("GestencildeMededelingen", jaargang1953>
No.14,C.I.L.O.)
IV "Resultaten vanhetProductie-NiveauOnderzoek.Devoorakkerbouwgewassen toegepaste taxatiemethoden", door

R 704-G.M.1955-5

ir.M.M.deLint endrs.C.Postma.
("GestencildeMededelingen", jaargang19553
No.5,C.I.L.O.)
V

"Resultaten vanhetProductie-NiveauOnderzoek.De teelt endebemestingvan

R 704-G.M.-1955-7

debelangrijkstebouwlandgewassen in 1950"
("GestencildeMededelingen", jaargang 1955?
No.75 2delen,C.I.L.O.)
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I "HetProductie-Niveau-Onderzoek,Teelt
en"bemestingopbouwland indepraktijk",
R 22-64.9

doorM.Draisma.
(Verslagenvan landbouwkundige onderzoekingen,,No.64.9-1958,P.A.W.)
II"HetProductie-ïIiveau-Onderzoek« Debemestingindepraktijk", doorJ,Koopmans
(VerslagenvanlandbouwkundigeonderzoekingenUo.66.5-1960,P.A.V.)
Artikelen
"Hetkunstmestgebruik opgras enbouwland

v 136-1952

inverschillende gebieden",doorC.Postma.
(Verslag C.I.L.0.over1952,blz.136-139)
"Debemestingvanbouwland indepraktijk,

Tr . ^ r

.nc,

inverbandmet de bemestingstoestand"»

V 13D-1954

doorM.Draisma.
(VerslagC.I.L.O. over1954,blz.189-196)
"Debemesting vangrasland indepraktijk,
r ,nr,
v13o-i954

TT

inverbandmet debemestingstoestand enhet
gebruik"j doorJ„Koopmans.
(VerslagC.I.L.O. over1954,blz.157-163)
"Deverdeling vanhetkunstmestgebruik 1950/51

V 136-1954

doorC.Postma.
(VerslagC.I.L.O. over 1954..blz.187-189,)
"Deverdeling vanhetkunstmestgebruik gedu-

v 136-1955

rendedebemestingsjaren1949/50t/m 1951/52".
doorC.Postma.
(VerslagC.I.L.O.over 1955blz.154-159)
"Verdeling vanhetkunstmestverbruik 1951/52",

V 136-1955

d-oorC.Postma.
(Verslag C.I.L.O. over 1955,blz.152-154)
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