Internenotano.50
MOEILIJKHEDENBNMOGELIJKHEDENBIJBEGROTINGEN VCCE
DEBEPALINGVANDaBSDRJJFSGROOTTE--INVLOEDCPDE
KOSTPRIJZEN
Inaansluitingaaninterne notano.40vanir.H„Dijkstra
waarinde suggestiewcrdt gedaandatdemoeilijkhedenbijde
wiskundige verwerkingvanhetbestaandemateriaalwellicht
kunnenworden ondervangendoorhet opstellenvanbegrotingen
bijdeverschillende oppervlakten,lijkthetnuttig oreallereerst eensnategaanofmenhiermedelietbeoogdedoelkanbereiken nl.hetvaststellenvandebedrijfsgrootte-invloed opde
kostprijzen.
Opbasisvannacalculaties isdestijdsdoordeherenBorn
enVriend aangetoond,dat inhotPrieseveengebied overde jaren
1951/52t/m 1953/56 eenkostprijsversehilbestaatvan gemiddeld
f.3,-per 100kgmelkj,met 37%
jfsopper5 vet.Naarmate debedri
vlakte toeneemt,daaltdekostprijs.
Alswijbegrotingen opstellen opbasisvannacalculaties dan
isteverwachten;,dateenongeveer overeenkomstigkostprijsverschil zalwordengeconstateerd alsingenoemd onderzoek.Hetis
echterhelemaalniet zekerdathetgevondenverschil van 3glà
per1C0kgmelkuitsluitend istoeteschrijven aanhetverschil
inoppervlaktevandezebedrijven.Erkunnenookandere oorzaken
zijndiewel invloed hebben opdekostprijzen inde verschillende
grootteklassens maarwelke infeite geenbedrijfsgrootte-invloeden
zijn.Hiervan zoumen.moetenabstraterenomdezuiverebedrijfsgrootte-invloed tebenaderen. Dikwijla gaatmen ervanuit,datde
invloedvandeze storende factoren isteverwaarlozen alsmenzich
bijeenonderzoekbeperkt tot ééngebied.Hieraanligtdandoveronderstelling tengrondslagdatb.v.eenverschil ingrondsoort»
de produktiviteitvandeveestapel en/of eenverschil inbedrijfsleidingbinnenééngebied overelkegrootteklasse regelmatigverspreid zalvoorkomen.Menneemtdanaan,datergeen samenhangbestaatvaneenofmeerdergenoemde factorenmetdebedrijfsgroctte.
Het isechterveelwaarschijnlijker,datdezesamenhangwelbestaat
albehoeft ditvoor elkvandegenoemde puntenniotineven sterke
mate hetgeval tezijn.
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Terverduidelijkingvanhetvoorgaand© zalhetgoed zijn
enigefactoren;,diekunnen samenhangenmetdebedrijfsgrootte,
nognaderte"beschouwen«
1.De grondsoort
Voordemeeste gebiedengeldtshoevrucht"baarderdegrond
hoegroterde"bedrijven.Alsdeze"beweringopgaat ook"binneneen
gebied'alsFriesland Veen.,danbetekentditdatwijde invloed
vandebedrijfsgrootteopdekostprijshier eigenlijkniotkunnen
bepalenmetbehulpvandeboekhoudingen omdatde pachtgeen juiste
maatstaf isvoordevruchtbaarheid vandegrond.Immers,alsop
de groterebedrijvendekwaliteitvandegrondbeter is,zaldit
eenkostprijsverlagend effecthebben.
2,Deproduktiviteitvandeveestapel
Erzijnvrijsterkeaanwijzingen datnaarmatedebedrijven
groterzijnookdeproduktiv!teitvandeveestapel toeneemt.Dit
zouo,m.eengevolgkunnenzijnvanhetfeit,dat opdegrotere
bedrijvendegrondbeteris,alsmedededoorwerkingvaneenbetere
opleidingvandebedrijfsleider- Hetisheelgoedmogelijkdat
reeds sindsgeneratiesmeer aandachtwerdbesteed aan opvoering
vandeproduktiviteitvandeveestapel,waarvan ookdehuidige
bedrijfsleidersdevruchtenplukken.De invloedhiervanopde
kostprijs ismoeilijkexact aantegeven.Zoweldemelkgiften
alsdevoederkostenperkoe zijnindegrootteklassen nietgeheel
vergelijkbaar§Ditkanweeroengevolgzijnvanhogerestikstofgiftenenbestedingvanextraarbeid opdekleinerebedrijvenwaardoordekwaliteitvanhetruwvoerwordtbeïnvloed.Voorhetbepalen
vandebedrijfsgrootte-invloed zoumenmoetenuitgaanvaneenveestapelmeteengelijke produktiviteit inelkegrootteklasse.
3»Debedrijfsleiding
Demogelijkheid bestaat,dat oreenbepaalde samenhangis
tussendebekwaamheidvandeboer endegroottevanhetbedrijf.Dit
zoumetnamestorendwerken ophetvaststellenvankostprijsverschillenalsgevolgvandebedrijfsgrootte.Voorzovereenbegroting
wordt opgesteld opbasisvanboekhoudgegevens,zaleeneventuele
samenhangookdoorwerken indebegrotingen.Vanzelfsprekend isdat
nietdebedoelingdaardebedrijfsgrootte~invloedmoetwordenvastgesteld opbasisvangelijkecapaciteitvandebedrijfsleiding.
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Het isechternodigooknogtewijzen opeenanderefactor
diekostprijsverschillen kanveroorzaken,ni.debedrijfsleidersinspanning» Dekansdat ereensamenhang"bestaattussenbedrijfsgrootteenbodrijfslaiderftinepanniBgkanz©©rzeker8-anamBs.igzijn.
Het inkomenvandehoerligtophet grote"bedrijfdoorgaans opeen
hogerniveaudandatvandekleinerehoer.Stollenwijdathet
inkomenvandegroterehoerhij3000arbeidsrnoeite-eenhedenop
f,10000,-ligtendatvandekleinehoerhij3000arbeidsmooiteeenhedenopf,5000»-*» û&nishetduidelijkdatdegroteboer zijn
inkomenslechtswilverhogen alsdehiervoorbenodigde additionele
arbeidsmoeitegoringis.Dekleineboerdaarentegen zal ziohvoor
eenovereenkomstige inkomenstoenemingveelmeerarbeidsmocitewillen
getroosten..Wijhebbenhierdustemakenmet dewetvanhetafnemendegrensnut.Hetgrensnutvaneeneenheid arbeidsmoeite zalvoor
hetkleinebedrijfeengroterebetekenishebbendanvoorhetgrote
bedrijf.De oorzaakvanditverschil isgelegenindo omstandigheid,
datdekleineboermoet strevennaareenmaximaal inkomenteneinde
eenredelijk inkomen teverkrijgen,dit integenstellingmeteen
groterbedrijfwaardeprikkel omeenmaximaal inkomentebehalen
veelminder sterkaanwezig is.Ditkandustengevolgehebbendat
dekleineboer gemiddeldmeer arbeidsrnoeite-eenheden («bedrijfsleidorsarbeid+handenarbeid)levertdandegroteboer.Zoudeze
samenhang inderdaad aanwezig zijn,danheeftdit eentegengesteld
effect opdekostprijs.Immersbijhetleverenvanoengelijk aantal
arbeidsrnoeite-eenhedenzoudekostprijs ophet grotobedrijfnog
kunnendalen«Dittegengestelde effect zoudusinfeitewordenveroorzaaktdoor het onjuist incalculerenvanbedrijfsleidersvergceding
4 handenarbeid vandeboer.Metdit laatstewilnietgezegdzijn,
datereenbeteremaatstaf isaantegevenvoorhot incalculeren
vandezebedragen,maarnietteminkanhetbetekenendatbijgelijke
inspanninghet'kostprijsverschilgroterwas.
4,Dearbeid
De struotuurvanhetkleinebedrijf isandersdanvanhet
grotebedrijf.Opdekleinebedrijvenzienwijvrijwel uitsluitend
gezinsarbeid enopdegroterebedrijvenmeerbetaalde arbeid.Daar
degezinsarbeid doordeboeranderswordt gewaardeerd dandebetaaldearbeid isde organisatievandezebedrijven anders (dus
decombinatievandeproduktiefactoren).Zolangeropeenbedrijf
nogvoldoende gezinsarbeid aanwezigis,wordendemogelijkhedenvan
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dedikwijlsopzichzelfvoordeligemechanisatie,
niet benut.

Indepraktijk isdanookregelmatigwaar

tenemen,datnaafvloeiingvangezinsledengeen overeenkomstige
betaaldearbeidwordtaangetrokken,maardatdebedrijfsorganisatie
wordtgewijzigd,(o.a.mechanisatie)Ditbetekentdus.datdeboer
zelfdezegezinsarbeidanderswaardeertdandebetaaldearbeid.In
deboekhoudingenwordtechtermetditverschil inwaarderingdoor
deboergeenrekeninggehouden,omdatdegezinsarbeidwordtingecalculeerd opbasisvandeC.A.O.-lonen.Voordedesbetreffende
bedrijvenkanhieruit eenhogerekostprijsresulterenwelkemin
ofmeerlosstaatvandebedrijfsgrootte.Menhoudtteveelgezinsarbeid aantenkostevaneengoedebedrijfsorganisatie.

Behalvehetfeit,datdegezinsarbeid hetmee3t opdekleine
bedrijvenvoorkomt iserbovendiennogde omstandigheiddatde
geringe omvangvandekleinebedrijvenhetaantalbenodigdearbeidsurenpereenheid produktverhoogt o.a.omdatdemogelijkhedenvan
arbeidsbesparende mechanisatiehier zeerbeperkt zijn.Ditlaatste
heeft,afgezienvanhetal ofnietvoorkomenvangezinsarbeid,tot
gevolgdatdeoppervlakteperwerker,alsmedehetaantalkoeien
perwerkeropdekleinebedrijvengeringer isdan opdegrotebedrijven.Ditwordtdusnietveroorzaaktdooreenanderewaardering
vandegezinsarbeidmaar isuitsluitend eengevolgvande geringe
oppervlakte,dievoordeboereengegevenisendiehijopkorte
termijnooknietkanveranderen.De invloedhiervanopdekostprijs
moetenwijdustrachtenvast testellenomdatdit inwezendeeigenlijkefactor iswaarhet omgaat.Voorhetbenaderenhiervanmoeten
wijuitgaanvandemeestgunstigecombinatiederproductiefactoren«
Datwil zeggendiecombinatie derproduktiefactoren,waarbijde
organisatievandöbedrijfsvoeringvandetebegrotenbedrijven in
deverschillende grootteklassenoptimaal is(hetpuntindekostencurvewaardekostprijspereenheidprodukthetlaagstis).
Opeenkleinbedrijfvanb.v.10koeienontbreekt inhetalgemeeneenmolkmachine,terwijl ookweiniganderewerktuigen aanwezig
zijn.DetrekkrachtisM o r hetpaard.Naarmateeenbedrijfgroter
wordt ishet opeenbepaaldmomentrendabel eenmelkmachine aan
teschaffen,terwijlvoornoggroterebedrijven ookhetvervangen
vandepaardendooreentrekkervoordeligwordt.Wijmoetendusde
totalekostenvanarbeid,werktuigen©ntrekkrachtvandeverschillendegrootteklassen t.o.v.elkaarvergelijken.
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Eenmoeilijkheid"bijdefactorarbeid isooknogdatdeze
eigenlijk inwezen slechtsperarbeidskracht isaantetrekken.
Opdeweidebedrijvenisdearbeidsbehoeftevrijregelmatigover
het jaarverdeeld, zodathetwerkonmet eenvastekernhieraanbevelingverdient.Hetaantrekkenvanlosse arbeidersaal inhet
algemeendusminderaantrekkelijkzijnbehalvebijeen arbeidstop
zoalsdehooioogst.Weliswaarzienwijindeboekhoudingen een
regelmatige spreidingvanhetaantal arbeidskrachtenwelke zijn
gegevenmet 0,1 nauwkeurig.Veelal zijnditmedewerkendegezinsledendievolgensdeC.A.0.nognietvolwaardig zijnofniet volledigbeschikbaarzijn.
Hieruitmagmenechternognietafleidendatiederbedrijfde
arbeid nuookingedeeltenvaneenvolwaardige arbeidskrachtkarv
aantrekken.
Indepraktijktrachtmendeondeelbaarheid vande arbeidop
tevangenmethetlatenvariërenvandeveebezetting.Alswijmogen
aannemendatdeveebezetting perhabinnenbepaalde grenzengeen
aanleidingbehoeft te geven totkostprijsverschillen (welkemening
deherenEriksenVriend zijntoegedaan)danbiedtditvelemogelijkhedenomevenwicht tot stand tebrengentussenarbeidsaanboden
arbeidsbehoefte.
Daardearbeidsbehoefte inhoofdzaakwordtbepaald doorhet
aanwezigevee ishetdusmogelijkdegroottevandeveestapel af
testemmen ophetarbeidsaanbod.Opdegroterebedrijven isopdeze
wijzeechter gemakkelijker het juisteevenwicht teverkrijgendan
opdekleinerebedrijven.
Ditlaat zichgemakkelijkberekenen.Alswijaannemendatdeze
grensligtbij0,8 en1,4melkkoe perhadanbetekent dit»,dat opeen
bedrijfvan 30hadeveebezettingkanvariërenvan24tot42melkkoeien.Daarentegenmoet eenbedrijfvan 10hazichbewegen tussen
8 en14melkkoeien.Het isduidelijkdat inhetlaatstegevalde
ondeelbaarheid vande arbeid eenhindernisblijft omhet juiste
evenwicht tebereiken.

UitdenacalculatiesvanFrieslandVeen 1955/56blijkt,datop
dekleinebedrijven (< 10ha)gemiddeld perarbeidskracht 9melkkoeienwordengehouden,terwijlditopdegrotebedrijven> 25ha13
koeienbedraagt.Bijeenbeloningperarbeidskracht vanf.5000,enbij4000kgmelkperkoebedragendebruto-kostenvan arbeid
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ophetkleinebedrijfj
9 l S = 13,6centperkgmelk,.
ophetgrotebedrijfzijndezekpetenry """'"IQQQ*9»6centperkgmelk.
Hoewelopdegrotereweidebedrijvenoverwegendmelkmachines
aanwezigzijn,terwijlopdekleinerebedrijven
raet
dehandwordt
gemolken,zienwijdatdew.erktuigkostenper100kgmelkopde
groterebedrijvennogeendalendetendensvertonen.Ditondankshet
feit,datookanderewerktuigenhiersterkervertegenwoordigdzijn.
Indebijlageiseenoverzichtgegevenvandekostensoorten
per100kgmelkvoordeopp.groepen4-10en25-35ha.Hierbij.dient
menrekeningtehoudenmetdeomstandigheiddatdegemiddeldemelkopbrengstperkoeindezegrootteklassennietgelijkis.Demogelijkheidbestaat,datereenbepaald«samenhangistuaaand©JM>«v*tJi«aen
©©Ik»«»äbeiil,veevoerenomaet«naanwas.
Alsb.v.eenbesparingheeftplaatsgehadopveevoeromdat
meerarbeidisbesteedaanhetruwvoerdanishetduidelijk,datde
arbeidnietalszelfstandigefaotormagworden"beschouwdmaarin
samenhangmethetveevoermoetwordenbeoordeeld.Zokanerdus
e@nwederzijdsebeïnvloedingzijnvankostensoortenonderlingmet
betrekkingtotdeopbrengsten.Mentrachtthansmetbehulpvan
factoranalysedezesamenhangenoptesporen,waarbijdushetbedrijf
alsgeheelinogenschouwwordtgenomen.
Uithetvoorgaandemoetwelduidelijkzijngeworden,dathet
opstellenvanbegrotingenopbasisvandenacalculaties-teneinde
debedrijfsgrootteinvloedtebepalen-nietmogelijkis.Dezuivere
bedrijfsgrootte-lnvloed isalleenvasttestellenalswijkunnen
abstraterenvandebestaandesamenhangen»
Nemenwijaan»datdebedrijfBgroott©nietsamenhangtmetde
kwaliteitvandegrond,deproduktivitextvanhetvee,debekwaamheidvandeboerenstellenwijtevensdatdehoogtevandeveebezettingperhabinnenruimegrenzengeeninvloedheeftopdekostprijs,danmoeteendiepgaandeanalysevandekostenvanarbeid,
werktuigenentrekkrachthetantwoordgevenopdebedrijfsgroottelnvloed.Dezelaatstefactorenzijndaninprincipedeenigediede
zuiverebedrijfsgrootte-invloedenbepalen.
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Ookterbevorderingvaneen"beterinzicht ishetnodigvan
deze arbeid nogmeerstudie temaken eninverband daarmedede
mechanisatie.Herhaaldelijkkanmen in1andbouwbladenlezen,, cat
dehogerekostprijzen opkleinebedrijvennietbehoevenvoorte
komen,,alsdezebedrijvenmaar opde juistewijzev/ordengeorganiseerd.Hierbijdenktmendanaandemogelijkheden,dat ookkleine
bedrijvenkunnenprofiterenvande'mechanisatiedoor gebruikte
makenvanloonwerkers ofwerktuigencoöperaties.Voorweidebedrijven
zijndezemogelijkhedenechterwel zeerbeperkt.Demelkmachine
enookdemeestehooibouwwerktuigenlenen zichslechtvoorcoöperatiefgebruik»
Het zouevenwel interessant zijnomvoorde verschillende
grootteklassen begrotingen optestellenvanuitsluitend arbeidswerktuig-,trekkrachtkostenenwerkdoorderden,waarbijdemeest
gunstige combinatie alsnormaalmoetworden geaccepteerd.Alleen
inhet gevalalsteberekenenvaltdat er geen ofweinigverschil
indegenoemdekostenbestaat per100kgmelk tussende grootteklassen,zoudebedrijfsgrootte-invloed zijnteverwaarlozen.
Eenmogelijkheid omhiervoorberekeningen opte stellen zou
t.zs.t.kunnenworden gevonden ingegevensvanhetI.L.R.Volgens
deheerMoenswordt daargewerktaandetotstandkomingvaneen
archiefmetgrondtijden,gemetenvolgens zoobjectiefmogelijke
maatstaven.Dearbeidsnormendiehieruitwordenvastgesteld,worden
gegevenbijeenwelomschrevenwerkmethode enwerkomstandigheden.
Metbehulpvandezenormenkanmen arbeidsbegrotingen opstellen.
Erwordt nl.onderscheid gemaakt tussentijd-enniet tijdgebonden
werkzaamheden,verliest!jden,looptijden enz.Het isdusmogelijk
debenodigde hoeveelheid arbeidbijeenbepaald produktieplanvan
te-«renvast testellen.
"Arbeidsnormenvanwerkzaamhedenmetmachines zijneenmaatstaf
vandecapaciteit,welke inde praktijkwordtbereikt.Daardoorzijn
het gefundeerdegegevensvoorberekeningvanderentabiliteit van
werktuigen",aldusir.Moens in"arbeidsorganisatie".
Bijvervanging doorwerktuigenmoetmen ervanuitgaan;,datde
vrijkomende arbeid en/oftrekkracht opanderewijze rendabelkan
wordengemaakt,ofkanwordenafgestoten.JJithetvoorgaande isreeds
gebleken,datdit opdekleinerebedrijvendikwijlsniet eenvoudig
is.
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Evenwel zaleenpoging,omviaarbeidsnormen enwerktuigkosten
degunstigste combinatie optesporen indeverschillendegrootteklassen,alleszinsdemoeitewaard zijn.Eenvoordeel hiervanis
tevens,datalleendenoodzakelijke offersalskost,eninrekening
wordengebracht.]>emogelijkheden ombepaaldewerkzaamhedendoor
derdentelatenuitvoeren zouookindebeschouwingmoetenworden
opgenomen.

Samenvatting
InhetFrieseveengebied isoverde jaren1951/52t/m 1955/56
geconstateerddatnaarmate debedrijfsoppervlaktetoeneemtdegemiddeldekostprijsvandemelkdaaltmet ± f.3>-per 100kg.
Hiermede isechternognietaangetoondwelke invloedde zuivere
bedrijfsgrootteheeft.Erkunnennl.allerleifactorenzijndiewel
samenhangenmetdebedrijfsgrootteendusookaanleidingkunnen geven
totkostprijsverschillen,maarwelke inwezentoch geen zuivere
bedrijfsgrootte-invloedenzijn.
Debedrijfsgrootto-invloed isalleendie»welke bewerkstelligt
datuitsluitend doorvergrotingvandeoppervlaktedekostprijs
lagerwordt.Wanneerb.v.opdekleinebedrijvendeveestapelminder
produktiefisdanmagmendehogerekostprijsdiehierdoorontstaat
niettoeschrijven aandebedrijfsgrootte,omdatbijuitsluitendvergrotingvandeoppervlaktedeproduktiviteitvanditveenietzal
veranderen.
Hetzelfde geldtvoordecapaciteitvandeboerendeproduktiviteitvandegrond.Alsereensamenhangzouzijnmetdebedrijfs~
groottemoetdezewordenuitgeschakeld.
Zoisookhetaanhoudenvanteveelgezinearbeid (alsgevolg
vaneenlagerewaarderingvandearbeid)tenkostevaneengunstige
combinatievan produktiefactoren geenbedrijfsgrootte-invloed.
Vervolgensmageeneventueel geringere arbeidsprestatie vande
grotereboer (alsgevolgvanhethogere inkomen)nietalsbedrijfsgrootte-invloedgelden.Immersalsergeenklein©bedrijvenwaren
zouineensituatievangarantieprijzendegarantieprijslagerliggen
danopditogenblikhetgevalis,waardoordegrotereboerwerdgeprikkeld toteengroterearbeidsprestatie omnoghetzelfde inkomen
tebehouden«
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Doondeelbaarheidvan,dearbeidkaninbepaalde gevallenop
kleinebedrijveneenarbeidsoverschot veroorzaken nl.alsarbeidsaanbod enarbeidsbehoeftenietmet elkaar inevenwicht zijnte
brongen.Voorzover hetnietmogelijkiadit arbeidsoverschot op
anderewijze produktieftemakenzouditwel alsbedrijfsgrootteinvloedmoetenwordenbeschouwd.
Alstenslottenogwordt verondersteld datdeveebezetting per
habinnenruimegrenzengeen invloedheeft opdekostprijsdanzijn
inprincipe alleendegezamenlijkekostenvan arbeid,werktuigen,
trekkracht enwerkdoorderdenbepalendvoor deinvloedvandebedrijfsgrootte.
Doarbeidsnormon (wel teonderscheidenvanstandaarduren)welke
bijhetI.L.R.v/ordenvastgesteld,kunneneenbelangrijk hulpmiddel
zijnbijhet opstellenvandeze arbeidskostenbegrotingen,waarbijdan
alleendenoodzakelijke hoeveelheden indemeest gunstige combinatie
mogenv/ordonopgenomen.
Hiermede zoudan tevensdebeweringkunnenwordengetoetstdat
dekostprijzen opkleinebedrijven, alsdezemaar opde juistewijze
zijngeorganiseerd,nietlagerbehoeft tezijndanopdegrotebedrijven.

Conclusie
Indienereenverbandzoubestaantussendebedrijfsgrootteen
eenofmeerdervolgendefactoren;
a.grondsoort.,
b.produktiviteitvandeveestapel,
c.bekwaamheidenprestatievandeboer,
d.waarderingenondeelbaarheidvandearbeid,
danisdeinvloedvandebedrijfsgrootte opdekostprijsuitsluitend
metbehulpvannacalculaties,niettebepalen.
Uitgaande vandeveronderstellingdatdeveebezetting perha
binnenruimegrenzen geen invloed heeft opdekostprijs,danzijnin
wezenalleendenoodzakelijke arbeidskosten (met inbegripvande
kostenvanwerktuigen,trekkracht enwerkdoorderden)voordeverschillende oppervlaktenbepalendvoordebedrijfsgrootte-invloed.
Hetbeschikbaarhebbenvanarbeidsnormenzoueenbelangrijk
hulpmiddel zijnterbepalingvandezekosten.

»s-Gravenhage,27 juli1957
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Bijlage
DEKOSTPRIJSVANDBMELKINMIESLAND-VSM
BOEKJAIE1955/56 (nacalculatie per 100kg)

4-1.0ha

25-35ha

14,32

9,26

Beloningvoor bedrijfsleiding

1,30

1,33

Veevoeder

8,14

8,.88

Meststoffen

2,46

Pacht

2,39
2,62

2,92

Onderhoud gehouwenvoorrek.pachter

0,39

0,37

Werktuigkosten

2,00

1,93

Rentelevende inventaris

1,13

1,17

Ziektehestrijdingendekgelden

0,74

0,71

Overigekosten

1,30

1,29

34,33

30,32

Arbeidskosten

Bruto-kosten
Aftrekposten?

,

Qmzetenaanwas

6,14

6,41

Overige opbrengsten

0,93

1,17

Totaalaftrekposten

7,58

7,07
-

Netto-kosten per 100 kg{kostprijs)
Melkproduktieperkoe inkg
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27,26

22,74

3770

4020

