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1. DOELENPROGRAMMAVANDESTUDIEREIS

1.1 Doel
a.Trachteninzichttekrijgenindestandvanhetbedrijfseconomischonderzoekinrelatiemetvoorlichtingsactiviteiten enontwikkelingenin
depraktijk.Specialeaandachtrichtzichopdeontwikkelingvanbedrijfsmodellenmetbehulpvanlineaireprogrammering,bedrijfsbegeleidingssystemenensimulaties.
b.Trachteninzichttekrijgenindestructuurendeactueleproblemenvan
demelkveehouderij indebezochtegebieden.Specialeaandachtrichtzich
opdeintroductievanmicrocomputersopdemelkveehouderijbedrijven.
Omdegesteldedoelentebereikenzijneentweetalinstellingenvanonderzoekenvoorlichting,eenproefboerderijeneenaantalpraktijkbedrijvenbezocht.
InAyrwerdeenbezoekgebrachtaandelandbouweconomischeafdelingvanThe
WestofScotlandAgriculturalCollege,inNoord-EngelandaanderijkslandbouwvoorlichtingsdienstADAS.DeproefboerderijCrichtonRoyalFarminDumfriesis
eenonderdeelvanhetcollegeinAyr.

1.2 Programma
Zondag 11oktober
VertrekperNorthSeaFerriesuitRotterdam
Maandag 12oktober
AutoreisvanHuilnaarAyr (Schotland).
Dinsdag 13oktober
v.m.GesprekkenmetmedewerkersvandelandbouweconomischeafdelingvanThe
WestofScotlandAgriculturalCollegeover:
- toestandvandemelkveehouderij inGroot-Brittannië
-bedrijfseconomischonderzoekvoordemelkveehouderij
n.m.Bezoekaaneenmelkveehouderijbedrijf.
Kennisnemingvanbedrijfseconomischevoorlichtingenbedrijfsbegeleiding.
Woensdag 14oktober
v.m.Voortzettingvandegesprekkenvandinsdagmorgen.
n.m.Bedrijfsbezoekalsdinsdagmiddag.
VoortszijnbuitenditprogrammaominformelecontactenmetMr.David
SargentenMr.JimClarkvanTheWestofScotlandAgriculturalCollege.
Donderdag 15oktober
v.m.BezoekaandeproefboerderijCrichtonRoyalFarmteDumfries.
Gesprekmetdedirecteur-Mr.J.D.Leaver-vanhetproefbedrijf.
n.m.VertrekuitDumfriesnaarWigton,Cumberland.
BezoekaanhetbedrijfvanMr.A.R.AuldingezelschapvanMr.J.Simpson
vanADAS.Kennisnemingvanhetgebruikvaneenmicrocomputer (Farmplan).
Vrijdag 16oktober
v.m.BezoekaandebedrijvenvanMr.J.Moffitt teStocksfield,Northumberland.
KennisnemingvanactiviteitenophetgebiedvanmicroelektronicaenbegeleidingssystemenvanHundayElectronicsenembryotransplantatie.
n.m.GesprekmetMr.K.Butterworthoverdeopzetvanbedrijfsmodellen,hetgebruikvanlineaireprogrammeringen"onfarm"computing,inhetlandbouwcentrumteNewcastleUponTyne.

avond

OntmoetingmetMr.W.MitchellenMr.E.Joce,verbondenaanhetregionalecentrumvanADASteLeeds.

Zaterdag 17oktober
AutoreisvanRichmondviaYorknaarHuil.
VertrekperNorthSeaFerriesuitHull.
Zondag 18oktober
Aankomst inRotterdam.

2. DELANDBOUWECONOMISCHEAFDELINGVANTHEWESTOFSCOTLANDAGRICULTURAL
COLLEGEINAYR

2.1 Algemeen
DelandbouweconomischeafdelingisonderdeelvanTheWestofScotland
AgriculturalCollegeinAyr.InSchotland zijndrieAgriculturalColleges.In
AberdeenisTheNorthofScotlandAgriculturalCollegegevestigdenin
EdinburghTheEastofScotlandAgriculturalCollege.DecollegesinAberdeenen
Edinburghhebbenbandenmetdeindieplaatsengevestigdeuniversiteitenviade
landbouwfaculteit.HetcollegeinAyrhadvroegereenbandmetdelandbouwfaculteitvandeuniversiteitvanGlasgow.
Decollegeshebbeninhetalgemeendriefuncties:
-

onderwijs
onderzoek (toegepast)
voorlichting

HetonderwijsaandecollegeskanhetbestewordenvergelekenmethetonderwijsaandeHogerelandbouwscholeninNederland.
InAyrwordtaanheteindvandeopleidingeenDiplomaofeenHigherDiplomauitgereiktindestudierichtingen:landbouw,tuinbouw,voedseltechnologie,
pluimveeenwerktuigkunde.Onderwijsenonderzoekwordendoordevolgendeafdelingenuitgevoerd:
agriculture
agriculturalengineering
dairytechnology
horticultureandbeekeeping
poultryhusbandry
agriculturaleconomics
botany
microbiology
plantpathology
zoology
agriculturalchemistry
veterinarymedicine
Deafdelingenhebbeneenwetenschappelijke stafvan 10-20man.Deonderzoeksresultatenwordendoorgegevenaanhetaparteonderdeelvanhetcollege,de
voorlichtingsdienst.Hethoofdvandevoorlichtingsdienstmeteenstafvanspecialisteninakker-enweidebouw,veeteeltenbedrijfsgebouwen (5à 10wetenschappelijkeenmiddelbarespecialistenperonderdeel).Ookdeproefboerderijen
CrichtonRoyalFarm,KirktonFarmendeGlasshouseinvestigationalUnitfor
Scotlandvallenonderhethoofdvandevoorlichtingsdienst.Inderegio'szijn
bijkantorengevestigdmeteenhoofdeneenaantalgespecialiseerdevoorlichters
enfieldofficers (debijkantorenzijntevergelijkenmetdeNederlandseconsulentschappen).Inzakenvandevoorlichtingsdienst isgeendirecteinmenging
doordeandereafdelingenvanhetcollegemogelijk.

2.2 Bedrijfseconomisch onderzoek
Hetbedrijfseconomischonderzoek,maarookhetkritischbeoordelenvan
EG-maatregelenenvraagstukkenvanvraagenaanbodvanlandbouwprodukten,wordendoordeAgriculturalEconomicsDivisionuitgevoerddoorca.20wetenschappelijkemedewerkers.HethoofdvandeafdelingisdeheerJ.ClarkB.Sc.(Agric)
NDA.Onzecontactpersoon,deheerE.D.SargentB.Sc.(Agric)wasplaatsvervangend
hoofd.
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M.P.S.I. No.
COUNTY ..

THE WEST OF SCOTLAND AGRICULTURAL COLLEGE

MILK PRODUCTION SYSTEMS INVESTIGATION
SOME INDIVIDUAL FINANCIAL COMPARISONS

FOR YEAR ENDING 30th

1

Value of Milk Produced

2

Value of Calves Sold/Kept
OUTPUT

3
4

Cow and Bull Replacement
TOTAL

(X)

5
6

Concentrates:

Cakes and Balancers
7
Starchy Feeds
Total (A)

8
9

Bulky Feeds:

Draff
10
Other Purchased Feeds
11

Forage ...
VARIABLE
COSTS

12

Total (B)

13
Miscellaneous: Litter
14
Vet. and Medicine
15

A.I. Fees

16

Milk Recording

17

Other Costs

18

Total (C)
TOTAL VARIABLE COSTS
GROSS MARGIN PER COW

( A ) + (B) + (C) = (Y)

19
20

(X)—(Y)

PenceperLitre
21
PER
LITRE
PRODUCED

Output
22

Variable Costs
GROSS MARGIN PER LITRE PRODUCED

...

23
24

Average Price of Milk

£perForageHectare
PER
FORAGE
HECTARE

25
Output
26

Variable Costs
GROSS MARGIN PER FORAGE HECTARE

...

27
£perTonne

Average Price perTonne Concentrates
CONCENTRATE
COSTS
PER
TONNE

28
Cakes and Balancers
Starchy Feeds
ALL CONCENTRATES

29
30

£ perCow
MARGIN OVER CONCENTRATES PER COW ...

31

APRIL

2.2.1 Methoden van onderzoek
Demethoden van onderzoek hangen natuurlijk samenmet deproblemen dieworden gesteld. Analyse van deverschillen inbedrijfsresultaatvereist andere onderzoeksmethoden danvraagstukken vanbedrijfsontwikkeling enbedrijfsbegeleiding.
a. Analyse van deverschillen inbedrijfsresultaatveronderstelt debeschikbaarheid van debedrijfsresultaten. De afdeling kent twee soortenbedrijfsboekhoudingen: deelboekhoudingen envolledige bedrijfseconomische boekhoudingen.
Volledige boekhoudingen worden inopdracht vanhet departement van landbouw gevoerd op een 300-tal bedrijven die demeest voorkomende typenvan landbouwbedrijven vertegenwoordigen (random sample). Uit dezebedrijvenwordt een
100-tal gekozen datbestemd isvoor hetboekhoudnet van deE.G.
De jaarlijkse verschillen inbedrijfsresultaat ende ontwikkelingen over
een reeksvan jarenworden geanalyseerd. Bedrijfsvergelijkingmetbehulp van
statistische methoden (b.v. factoranalyse)wordt niet toegepast.
Bij de deelboekhoudingen worden de opbrengsten endevariabele kosten van
het bedrijf vastgelegd. Devaste kosten - arbeid,werktuigen engebouwen - blijvenbuitenbeschouwing.Melkopbrengst,omzet enaanwas endevoerkosten spelen
een grote rol.De grossmargin perkoe is gelijk aan deopbrengstenminusvariabele kosten. De grossmarginwordt ookberekend per litermelk enperhavoederoppervlakte.Het saldomelkopbrengst minus krachtvoerkosten wordt apart vermeld.
Inhet voorbeeld opblz.8 zijn de financiële kengetallen opgenomen, inhet
voorbeeld opblz. 10de technische kengetallen.Het verslag voor de deelnemer
is geschikt gemaakt voor een internebedrijfsvergelijking over 4jaar.Van de
energie uit eigenvoerwordt een indruk gegeven door debehoefte te verminderen
met de energie uitkrachtvoer en draff(spoeling). De zwakke puntenvan deze berekening wordenerkend.
Externebedrijfsvergelijkingenworden ook uitgevoerd. Depositievanhet
individuele bedrijf wordt bepaald t.o.v.het groepsgemiddelde en zonodig t.o.v.
de 20bedrijvenmet dehoogste scorevoor eenbepaald kengetal.Doorb.v. het
verband tussen demelkproduktie perkoe enhet saldo opbrengstenminus variabelekosten aan te gevenwordt deboer er toegebracht zijn saldo te analyseren
enz. 1).Er zijn ongeveer 150deelboekhoudingen vanbedrijvenmet eenmoderne
opzet. De analysemethode wordt gecombineerd met groepsdiscussies en eventueel
met individuele voorlichting. Debandmet devoorlichtingsdienst spreekt uitdeze aanpak duidelijk.
b. Lineaire programmering wordt gezien als eenmethode die toepassing kanvindenbij devoorlichting van het individuele bedrijf enalsmethode voor onderzoek enbedrijfsontwikkeling inmeer algemene zin.
De toepassing voor het individuele bedrijf kanvoor akkerbouwbedrijven met
meer succesworden uitgevoerd dan ophetmelkveehouderijbedrijf.Het produktieproces inde akkerbouw start na ca. éënjaar opnieuw en deuitgangspunten staan
redelijkbetrouwbaar vast.Melkveehouderij is eenproduktieproces met een lange
termijn en deproduktieprocessen beïnvloeden elkaar van jaar op jaar(afkalfpatroon,voederwinning).Het duurt lang voordat eenverandering is doorgevoerd,
met het gevaar datb.v. de prijzen inde overgangsfase ookveranderen.Bovendien zijn de technische uitgangspunten (b.v.de relatievoer-melk)mindervast,
waardoor debetrouwbaarheid van de oplossingminder groot is.Wellicht zijn
partiële begrotingen indemelkveehouderij adequater.
Lineaire programmering voor onderzoeksdoeleinden lijkt metmeer succes te
kunnenworden ondernomen. Demodellenkunnen dan zeer omvangrijk worden.Vraagstukkenbetreffende het beste afkalfpatroon, enhetbeste graslandgebruik,maar
1)Managing the dairy herd indifficult times.
Some lessons from themilkproduction systems investigation 1979/80
E.D. Sargent,R.F. Munro
(beschikbaar bij de auteursvanhet reisverslag).
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SOME INDIVIDUAL PHYSICAL COMPARISONS
FOR YEAR ENDING 30th APRIL
UNIT
G

Size of Herd

E

V. Dry Cows in Year

N

Calvings as % of Herd Size

32
"33"
'"34"
35

E

Total Milk Litres Produced

R

7. Summer Production (April to September) ...

A
L

37

Average % Total Milk Solids per Litre ...

38

Total Forage Hectares per Herd

39

Cows per Grass Hectare

40

Cows per Forage Hectare

41

Milk Production per Cow

42

S

Milk Production per Grass Hectare

0

Milk Production per Forage Hectare

M

Milk Production per Total Feed Hectare (a) ...

E

E
A
S
U
R

43
44

„

46

P.0

CONCENTRATES PER LITRE

49

Starchy Feeds (b)

Concentrates

50

51
52

Draff

53

Hay

54

Silage

55

Straw

56

Roots

57

Kale

58

F
F
1
C
1
E

%
%
ha.
no.
no.
litres
litres
litres
litres
kg.

kg.

kg.
kg.

TOTAL

S

E

litres

48

Cakes and Balancers

FEED PER COW IN YEAR

F

%

kg.
47

K,0

E

0

%

45
Kg. Nitrogen per Grass Hectare
..

M

36

no.

59

TOTAL
METABOLISABLE ENERGY
Required for Maintenance and Production

% utilised from Home-Grown Forage

kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.

60
61

Utilised from Home-Grown Forage

kg.

62

gj.
gj-

%

N
C

IN-VtTRO "D" VALUES

Y

Silage

63

Hay
LABOUR HOURS PER COW (c)

10

NOTES

64

%

65

Hours

(a) Includingallfarmandpurchasedfeed
(b) Starchy FeedsincludeBeetPulp
(c) Directly associatedwith thedairyherd

GJ.perForaj eHectare

ook de aankoop ende eigenverbouw vanveevoer kunnenworden opgelost,kortom
erkan inzichtworden verkregen inde "optimale"managementstrategie.
Toch blijvenbezwaren tegen deze toepassingen van lineaire programmeringop
melkveebedrijven bestaan.Onder andere een groot aantal biologische verbanden
(grasgroei inde loop vanhet seizoen,de reactie opmeststoffen,deopname van
het voer door hetvee ende ermee samenhangende melkproduktie) zijn onvoldoende
bekend 1).
Het meest succesvolle lineaire programmeringsmodel van de landbouweconomische afdeling ishetmodel inde tuinbouw. Inverband met de sterk gestegen
stookkostenwordenvoor de glastuinbouw programmeringen gemaakt voor produktieprocessen met variabele toevoer van energie.De uitgangspunten berusten oprecent technisch biologisch onderzoek.
c. Door teleurstellende resultatenmet lineaire programmering indemelkveehouderij enpraktijkvragen naarbeheersing vanhet produktieproces(sen) isde
onderzoekscapaciteit meer opgesteld inde richting vanhet ontwikkelen vanbeheerssystemen en simulatiemodellen.
Uit deNottingham University Dairy Enterprise Simulator - authorP.R.StreetisTheWest of Scotland Agricultural College's Dairy Herd Long Term Forecast
Model ontwikkeld.Hetmodel iswat demelkproduktie betreft, gebaseerd op
"standard" laktatiecurven dieverschillen vanvorm afhankelijk van de afkalfdatum,het aantal laktaties en de tussenkalftijd.Opbasis van deze curves wordt
demelkproduktie en debehoefte aankrachtvoer boven eenvan tevorenvastgestelde opbrengst uithetbasisrantsoen berekend. Dekrachtvoerbehoeftebovenhet
basisrantsoen isgebaseerd op een lineaire relatie tussenmelk enkrachtvoer.
Het programmawerkt opbedrijven die een deelboekhouding (MPSI)vanhet
collegevoeren en inaangepaste vorm ishet toegevoegd aande Schotsemelkcontroledienst omvoorspellingen tegeven van de 305 dagen produktie endeproduktie op de eerstvolgende controledatum (28 dagen).
Het programma kan demargin over concentrates voorspellen metbehulp van
ingevoerde prijzenvanmelk enkrachtvoer.Dit saldowordt perbedrijf engemiddeld perkoe gegeven.Maandelijks is er eenvoorspelling vanhet aantal
koeien ophetbedrijf gesplitst naar droge enmelkgevende koeien.Devaarzen
worden apart vermeld, evenals dekoeien die afkalven endekoeien diemoeten
worden geïnsemineerd. De produktie perbedrijf ende gemiddelde produktie per
koe, evenalshet krachtvoerverbruik,wordt per jaar enpermaand gegeven.Veranderingen indevoerstrategie, taakstellende produkties en cash-flow informatie
kunnen aanvullend wordenverstrekt.
Vergelekenmet het volgboekhoudingssysteemvanhet LEIwaarin devoorspellingvan demelkproduktie enhet krachtvoerverbruik ook een grote rol speelt,
maarwaarin eenbudgettering van allekosten enopbrengstenwordt gemaakt,is
het systeemvanhet collegeminder compleet.Hoe de "standard" laktatiecurven
zijn ontstaan valt niet op temaken.Welwordt m.b.v.melkcontrolegegevens voortdurend aanverbetering ervan gewerkt.Of zevoldoen voor alle melkveerassen
(BritishFriesian,Ayrshire en eventuele kruisingen) inhet gebied isdevraag.
Eenuitvoeriger beschrijving vanhet programma isbij de auteurs vanhet
reisverslag ter inzage2 ) .

1)The Journal of the Operational Research Society,Volume31,1980.
I.R.Balm:LP applications inScottish Agriculture,pag.387-392.
E.D.Sargent: The impact of operational research on agriculture,pag.477-483.
Beide auteurs hebben geschreven vanuit TheWest of Scotland Agricultural
College.
2)TheWest of Scotland Agricultural College,Economics Division.
D.Mainland:The dairy herd long term forecastmodel.
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Het programma VIRUS is een computerprogramma voor de gezondheid ende
vruchtbaarheid van demelkveestapel.Het programma is interdisciplinair ontwikkeld.Het programma van deDairy herd long term forecast modelwordt gebruikt
omwekelijkse produktiecijfers teberekenen terwijl rantsoenenworden bepaald
met behulp van analysedjfers van debeschikbare voedermiddelen (Dairy cow
rationformulation program). De financiëleuitkomsten ende technische data van
eenbedrijf wordenmet behulp van een deelboekhouding (M.P.S.I.) gegeven, zodat
op den duur eenkosten-baten -berekening vanhet programma VIRUS kanwordengemaakt.
Voor debewaking van devruchtbaarheid van demelkveestapel levert het programma devolgende "output":
Output from VIRUS
A. Fertility Control Action Lists for Farmers
1.Cows due tobedried off innext 30 days
Cow identification
Lactation number
Previous calving date
Drying off date
Lactation length
Predicted calving date
Summary ofmastitis,lamenessandotherdiseaseeventsduringthecurrent lactation
2. Cows due to calve innext 30 days
Cow identification
Predicted calving date
Predicted calving interval
Sire of calf
Previous gestation length
Dystocia ormilk fever events at theprevious calving
3. Cows not observed inoestrus by day 42after calving
Cow identification
Lactation number
Calving date
Days since calving
Calving to 1st-oestrus interval inprevious lactation
Calving to conception inprevious lactation
Dates of previous fertility examinations with findings and treatments
4. Cows in target service period (Commencing onday 55 after calving)
Cow identification
Lactation number
Calving date
Calving date + 42 days
Calving date + 55 days
Calving date + 85 days (Maximum open interval)
12

Date of any non-service oestrus or service
Dates ofnext 2oestruses due at 21 day intervals
5. Cows due for pregnancy examination
Cow identification
Lactation number
Last service date
Number of days since service
Number of days since calving
Number of times served
Number of times pregnancy-examined
Datesofprevous fertilityexaminationswith findings and treatments
6. Cows served two times ormore and not pregnant
Cow idenfication
Lactation number
Calving date
Days since calving
Previous service dates
Inter-service intervals
Dates of previous fertility examinationswithfindings and treatments
7. Cows confirmed pregnant
Cow identification
Lactation number
Predicted calving date
Open interval
Days +or- against the target of 85 days open

De dierenarts isbij hetvruchtbaarheidsonderzoek ingeschakeld.
Een uitvoerige beschrijving vanhet programma VIRUS isbij de auteurs ter
inzage 1)
2.2.2 Projecten
Denadruk ligt inhet onderzoek van de landbouweconomische afdeling op de
veehouderij:melkvee,vleesvee en schapen.
Inhet jaarverslag 1980vanhet college (ter inzagebij de auteurs)worden
o.a. devolgende projecten vermeld:
a.

onderzoek naarverschillende bedrijfssystemen indemelkveehouderij.
Tenbehoevevan dit onderzoek (MPSI)worden op ca. 150bedrijven deelboekhoudingen uitgevoerd. Reacties op eenveranderend economisch klimaat enop technische ontwikkelingen wordenbestudeerd. De laatste jaren zijn de veestapels
uitgebreid, is deveebezetting verhoogd endemelkproduktie per koe gestegen.
Erwordt meer kuilvoer gewonnen enminder hooi.

I)B.Martin,DDMainland e.a.
VIRUS -A computer Progran forHerdHealth and Productivity.
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Dezegroepvanbedrijvendiebijdevoorlichtingeengroterolspeeltis
hetbestetevergelijkenmetdeLEI-studiebedrijvenmelkveehouderij (vgl. ook
2.2.1 a).
Doordegestegenprijzenvangebouwenenwerktuigenisdebehoefteaaninformatieoverdevastekostentoegenomen.
b. uitgebreidbewerkenvandegegevensvandemelkcontroleomdeinvloedvan
ras,regioenleeftijdophetverloopvanhetniveauvanlactatiecurvenvastte
stelleni.v.m.voorspellingenvandemelkproduktieoplangeretermijn(dairy
herd longtermforecast).
c. hetverbeterenvandevruchtbaarheidendegezondheidvandemelkveestapel
(mastitis,klauwen).Insamenwerkingmetdeafdelingdiergeneeskundeiseen
computerprogramma (VIRUS)ontwikkeldomnaregistratieenanalysesamenmetde
boereenstrategieteontwikkelen (vgl.2.2.1c).
d. deeconomischeaspectenvandeafkalfleeftijdvanvaarzeninsamenwerking
metdeproefboerderijCrichtonRoyalFarm.
e. Onderzoeknaarrecenteontwikkelingenin"beef"produktie,waarbijzowel
produktiesystemenalsmarketing-vraagstukkenaandeordezijn.Viaintervieuws
wordt informatieverkregen.
f. eenstudienaardesamenhangentussen"hillsheep"enhethoudenvanzoogkalvereninsamenwerkingmetdeproefboerderijKirktonFarm.
g. lineaireprogrammeringvandeproduktieindeglastuinbouwi.v.m.derecentehogestookkosten.
h. bedrijfseconomischeboekhoudingenvanca.300bedrijven (randomsample)
vandemeestvoorkomendetypenvanlandbouwbedrijveninopdrachtvanhetministerie.Uitdezebedrijvenwordtweereen100talgekozendiebestemd zijnvoorhet
EG-boekhoudnet.Debedrijfsuitkomstenwordenbestudeerdendeconclusiesuitgedragen.
j.

bestuderingvandeEG-voorstellenenz.

k. bedrijfseconomischeboekhoudingvandedrieproefboerderijen.Devertrouwelijkegegevenswordengebruiktvoorhetbedrijfsbeleidopdeproefboerderijen,
voorfarmmanagement,instructiesaandestudentenenvoorinformatieaandebezoekersvandeproefboerderijen.
1. hetmakenvanwiskundigemodellendiegeschiktzijnvoorhetbedrijfsbeheer (microcomputer).Hetdairyherdlongtermforecastmodelenhetprogramma
voorproduktie,vruchtbaarheidengezondheid (VIRUS)zijnhiervanvoorbeelden.
2.3 Bedrijfsbezoek
HetbezoekaantweebedrijvenisnauwelijksvoldoendeomeenbeeldtekrijgenvandeactueleproblemenindemelkveehouderijvanZuidwestSchotland.
EvenalsinNederlandiseengoedebeheersingvandemelkproduktieenverbruik
vanruwvoerenkrachtvoervangrootbelangvooreenzogunstigmogelijksaldo
perkoeenperha.
Investeringenzijninhetalgemeenweinigaantrekkelijkdoordegestegen
prijzenendehogerentestand.
DetweepraktijkbedrijvendieinhetkadervanhetverblijfaanTheWest
ofScotlandAgriculturalCollegezijnbezocht,werdendooronzebegeleiders
(Mr.DavidSargent,Mr.RobinMunroenvertegenwoordigersvandeaanhetcollegeverbondenvoorlichtingsdienst)gekenmerktalsmodernebedrijvenmetgemiddeldebedrijfsresultaten.
Debeidebedrijvenhebbeneenligboxenstaleneenmelkproduktieperkoe
bovenhetSchotsegemiddeldevan4900kgperkoe.Degoedekwaliteitenvande
herdmanageropeenvandebedrijvenblekenuithethogesaldoperha (Saldo
opbrengstenminusvariabelekosten).
IA

a.HetbedrijfvandeheerA.KerteCamsican
Hetbedrijfomvattweeeenhedenmeteenlemigeslechtdoorlatendegrondin
eenglooiend terrein.Bijeenneerslagvanca.1000mmperjaarbetekentde
slechtedoorlatendheid datdegrondinoktoberalnietmeervoorbeweidinggeschiktis.Opdebezochteeenheidworden 135melkkoeiengehoudenopeenoppervlaktevan60ha.Op 15kmafstand ligthettweedebedrijfmeteenoppervlakte
van40ha.Opditbedrijfwordthetjongveeopgefoktenwordenca.50schapen
gehouden.Ophetmelkveebedrijfwordenallegeborenkalverenaangehoudenenop
eenleeftijdvanca.eenhalfjaarnaarhetbedrijfop 15kmafstandgebracht
omverdertewordenopgefokt.25%vandekalverenwordtgebruiktvoorvervanging
vandemelkveestapel.Deoverigedierenwordenvaakop 1-jarigeleeftijdverkochtomelderstewordenafgemest.Omdegeschiktheidvanhetjongvee(stiertjesenvaarskalverenvankoeiendiegeenjongveevoorvervanging leveren)voor
devleesproduktie tebeïnvloedenwordenookvleesstierenvoordebevruchting
vandemelkkoeieningezet.Dezwartbontemelkkoeien (Friesians)wordenvoor80%
kunstmatiggeïnsemineerdenvoor20%dooreeneigenstiergedekt.Dekoeienkalvenhoofdzakelijk indeherfstaf.
Dearbeidsbezetting opbeidebedrijvengezamenlijk is3man.
Voordemelkkoeienisin1965een 10-rijigeongeïsoleerde ligboxenstalgebouwdmet 124boxen (met 135melkkoeienca.10%overbezetting)eneenroostervloer.Demestkelderonderderoostervloeris 1,70mdiep.Bovendienisereen
bovengrondsemestsilo.Vroegerwerddemestmeteenbuizeninstallatieverregend,
maarditvroegteveelarbeid.
Erwordt3xperdagdoor 1manineendoorloopmelkstal (P]M]2)metmelkglazenenautomatischeafname-apparatuurgemolken,meteensnelheidvan60
koeienperuur.Door3xdaagstemelkenwordt 15%meermelkverwacht.Demelkproduktieisgemiddeld 5500kgperkoe.Demelktijdenzijn5,00uur,13.30uur
en20.30uur.
Eendeelvanhetkrachtvoer (ca.5kgperkoeperdag)wordtmethetruwvoeralsbasisrantsoenverstrektterwijlvoordehoogproduktievediereneen
systeemvanautomatischekrachtvoerverstrekking aanwezig is(3voederboxen,25
à30koeienperbox).Ookindemelkstalwordtnogenigkrachtvoerverstrekt.
Detotalekrachtvoergiftisgemiddeld 2000kgperkoe (excl.jongvee).
Eriseenmaal-enmenginstallatievoorkrachtvoerophetbedrijf.Het
mengselbestaatuit:
soyameel
gerstemeel
maisglutenmeel
pulp
gedroogdespoeling
mineralen
Dekostenvanhetmengselzijn 115-120pondpertonof 15à20pondlager
pertondanwanneerhetmengselkantenklaarzouwordenaangevoerd.Deeigen
installatiewordtinteressantgeachtalsdezemeteigenvermogenkanwordengefinancierd.
Hetkuilvoerophetmelkveebedrijfwordtopgeslagenintweestalentorensilo'smetonderlossers.Detorensilo'szijnvanhetmerkHarvestore.Deonderhoudskostenvandetorensilo'szijn 1200à1600pondperjaarwaarbijdannog
veelzelfwordtgedaan.
Erwordt30havoordroogkuil eerstesnede (eindmei)gemaaiden20hatweedesnede.Develdperiodevan3dagenleverteenproduktmet35à40%drogestof.
Erisca.10kgds/koe/staldag (180dagen)aanvoordroogkuilbeschikbaar.
Ophetjongveebedrijfwordthetkuilvoeropgeslageninsleufsilo's.Het
produktwordtdaar24uurvoorgedroogd enheefteendrogestofgehaltevan25%.
Ophetmelkveebedrijfwordtdagennachtgeweidenomde4dagenomgeweid
(0,).Elkedaggaater25%vandebeweideoppervlakteafenkomter25%nieuw
bij.Zowelopdepercelendiewordengeweidalsdemaaipercelenwordt275à
300kgNperhagestrooid.DezeNgiftligtbovenhetgemiddeldevandestreek.
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Behalvedeligboxenstal zijndegebouwenvrijoud,maarwelineengoede
staatvanonderhoud.Dekalverenwordenopgefokt ineensoortopenfrontstal.
Dekalversterftebedraagt 2%.Inclusiefgebouwenwordtdeprijsvandeboerderij
geschatopca.4000pondperha,depachtis75pondperha.
b.HetbedrijfLonghouseteCamsican
Hetbezochtemelkveebedrijfisonderdeelvan4bedrijven,dietotaaleen
oppervlaktehebbenvan250ha.Erzijntweemelkveehouderijbedrijven entweebedrijvenwaarjongveewordtopgefokt,gerstwordtverbouwdenruwvoerwordtgewonnen.Tweebedrijfsleidersbeherenhetgeheelenontvangeneendeelvande
winst.
Hetbezochtemelkveebedrijfheefteenoppervlaktevan63hawaarop150
melkkoeienwordengehouden.Degrondbestaatuitzwareleemmetkleieronder,
waardoordeontwatering slechtis (vertrapping).DeNgiftkanniettesterk
wordenopgevoerdomdateranderseenhollezodeontstaat.225kgNperhaisde
bovengrens.
Dearbeidsbezetting ophetbedrijfbestaatuit 2\ man:1herdmanager,Iarbeideren1jongen.
Demelkkoeienzijngehuisvest ineen4-rijigeongeïsoleerde ligboxenstal
metrubbermattenindeboxen,eenvastzethekengeenoverbezettingaanmelkkoeien.Demestwordtverwijderdd.m.v.eenschuif (eindroosters)enopgeslagen
ineenbovengrondseAlfaLavalmetalenmestsilo (strengegeldendemilieuvoorschriften).
Erwordt2xperdaggemolkenineen2 x 1 0 standsvisgraatmelkstaldoor1
melkermeteensnelheidvan80koeienperuur.Eris1melkapparaatpertwee
standen.Hetduovacsysteemzorgtervoordatdeapparatengemakkelijkkunnenwordenafgenomendoorvacuumverlaging.Dekoeienblijvenvrijlangindemelkstal,
zodatervoldoendekrachtvoerkanwordenopgenomen(20standen,10apparaten).
Voorhetkrachtvoer isereeneigenmaal-enmenginstallatie.Hetkrachtvoerisalsvolgtsamengesteld:
gerst
70%
maisglutenvoer
5%
overigegranen
5%
gedroogdepulp
10%
eiwitconcentraat+mineralen10%
Hetbasisrantsoenbestaatuitkuilvoer (5-6kgds/koe/dag),3^kggedroogdespoeling (whiskybereiding) en3kgkrachtvoer;totaalgoedvooronderhoud
en9kgmelk.Hetkuilvoerwordt 2xperdagnahetmelkenverstrekt.Demelkkoeienzijningedeeld in4produktiegroepen (koeherkenningm.b.v.verschillend
gekleurdestaartbanden),dieelke 14dagenopnieuwwordeningedeeld.Erzijn4
krachtvoerniveaus afnemendmet2kgperkoeperdag.Degemiddeldemelkproduktie
is5400kgperkoeperjaar,bijeenkrachtvoergiftvan 1800kgperkoeperjaar.
Hetsaldoperhadatwordtbereikt ligtmet 1000pondaandetop (gemiddeldca.
800pondperha).
Hetweideseizoen isca.180dagenlang,maardenieuwmelktekoeienworden
alvanafhalfseptemberbinnengehouden.Hetweidenenmaaiengeschiedtopgescheidenpercelen (twosward system).Voorbeweiding isdeveestapelingedeeld
ingroepen.Degroepmetdehoogsteproduktieweidt5dagen 's-nachtsopeen
perceel,degroepmetdelaagsteproduktieweidtdaarna5dagenoverdagophet
perceel.Na 10dagenkrijgthetperceel 18dagenrust.Detweegroepenweiden
dusachterelkaaraan.Erwordtkuilvoeropstalbijgevoerd.Deoppervlaktevan
depercelenisca.4ha.
Hetkuilvoerwordtopgeslagen insleufsilo'senwordtuitgehaaldmeteen
frontladerenmeteenvoerwagenindestalgebracht.
Eendeelvandevoergerstwordtmeteends.gehaltevan82%(18%vocht)opgeslagenineenmetalentorensiloenmetgasgeconserveerd (propioacid).
Hetveeslagbestaatvoor70%uitAyrshire,envoorhetoverigeuitzwartbonten (Friesian)enkruisingen.Voordebevruchtingwordtgebruikgemaaktvan
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eigenstieren;zwartbonte,endevleesrassenCharolaisenHereford,delaatste
voordepinkenomgeboortemoeilijkhedentevoorkomen.Dekoeienkalvenafvan
augustustotfebruari,zodatdemelkproduktievrijregelmatigoverhetjaar
verdeeld is.Demelkwordtiederedagvanhetbedrijfgehaald.
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GRASLANDENVEEVOEDINGSONDERZOEKOPDEPROEFBOERDERIJCRICHTONROYALFARM
INDUMFRIES

DeproefboerderijisonderdeelvanTheWestofScotlandAgriculturalCollege,maarhetonderzoek isvanmeerdanregionalebetekenis.
J.D.Leaver,BSc,PhD.isfarmdirector.Eriseenstafvanca.8wetenschappelijkemedewerkers. 13medewerkers zorgenvoordeuitvoeringvandeproevenendedagelijksewerkzaamhedenopdeproefboerderij.
Eenfarmadvisorycommitteeissamengestelduitvertegenwoordigersvanhet
departementvanlandbouw,vandedrieCollegesinSchotland,deMilkMarketing
BoardsinSchotland,hetHannahResearchInstitute (veevoeding)eneenaantal
anderen.EencommitteeforresearchanddevelopmentbestaatuitvertegenwoordigersvanTheWestofScotlandAgriculturalCollegeenTheHannahResearchInstitute.Dezetweecommissieszorgenvoorcoördinatieenadviezen.
Deoppervlaktevan250habestaatintoenemendemateuitgoedgrasland
(lowlandgrasslandfarm).In1980werdnogmaar 12hagerstverbouwd.Hetaantal
melkkoeienwasin1980ca.340.Deboerderijwasvroegereenonderdeelvaneen
inrichtingvoorzwakzinnigen (nuziekenhuis).
In1980bezochten808mensenin53groependeproefboerderij.Eenopendag
trok700bezoekers.
Deaandachtopdeproefboerderij isvooralgerichtopdegraslandproduktie
insamenhangmetdeproduktievanhetmelkvee.Hetcentralethemainhetonderzoekisdesamenhangtussenmelkproduktie,veebezettingenkrachtvoerverbruik.
Daarvoorwordenmelkkoeiendieopverschillendewijzegevoerdengeweidworden
metelkaarvergeleken.Nieuwiseenonderzoekoppraktijkschaalwaarbijgetracht
wordtbedrijfssystemenmeteenhoogeneenlaagkrachtvoerverbruik teontwikkelen.
UitdeonderzoeksresultatenwordtgetrachtStrategienvoordebedrijfsvoeringinhetalgemeenteontwikkelen.
Hetonderzoeknaarverschilleninbedrijfssystemenendeontwikkelingervan,waarbijdeinrichtingvandegebouwen,arbeidenmechanisatieeengrote
rolspelenisnauwelijksaandeorde.
Eenaantalonderzoeksprojectenwordtkortaangegeven1).
a.Individuelevoederingvergelekenmetflatratefeeding.
Hetindividueelvoerenvanmelkkoeien (normvoederingmetbehulpvangeprogrammeerdekrachtvoerverstrekking)wordtvergelekenmetflatratefeedingvan
koeien.Hetruwvoerwordtadlibitumverstrekt.Deindrukisdathetweinigverschilmaaktofdekrachtvoerverstrekking individueelperkoegebeurt(krachtvoerafgestemdopdemelkproduktievanhetmoment)danwelisafgestemdopde
produktiegedurendeeenlangereperiodewaarbij iederekoeeengelijkehoeveelheidkrijgtverstrekt.
b.Deinvloedvandeveebezettingopeenstandweidegedurendedeeerste
7wekeninhetvoorjaar.
Uitdeproefblijktdateenhogeveebezetting (meerdan6koeienperha)in
hetvoorjaarvangrootbelang isomlatervoldoendesmakelijkenverteerbaar
grasaantekunnenbieden.Bovendienisonderzochtwanneertotbijvoedingmoet
wordenovergegaan.
c."Bufferfeeding"vanmelkkoeien.
Omdatkoeienmeteenhogeproduktieeigenlijkadlibitumweidegrasenruwvoerindestalperiodemoetwordenaangebodenenditnietaltijdgelukt,zijn
1)Vooreenuitvoerigerinformatiekanwordenverwezennaardejaarverslagen
1979en1980vandeCrichtonRoyalFarmdiebijdeauteursbeschikbaarzijn.

proevengestartmethooials"bufferfeed".
d.Onderzoeknaarheteffectvanhetoogststadiumvandeeerstesnedeop
dehoeveelheid enkwaliteitvanhetruwvoerinsamenhangmetdeopname
doorhetmelkvee.
e.Onderzoeknaardeinvloedvaneiwitaanvullingaanadlibitumverstrekt
ruwvoeraankalveren.
Uitdeproevenbleekeentoenamevandeopnamevansilagealsaanhet
krachtvoervismeelwerdtoegevoegd.Degroeivandekalverenneemtooktoe.
f.Toevoegingvanextraeiwitaanslechtekwaliteitkuilvoervoormelkkoeien.
Erkunnenzichsituatiesvoordoendateiwitinhetminimumis.Extratoevoegingvaneiwitbeïnvloedtdemelkproduktieenheteiwitgehaltegunstigmaar
nietsterk.
g.Onderzoeknaarde"optimale"afkalfleeftijdvanvaarzen.
Dezeproefisopgezet insamenwerkingmetdelandbouweconomischeafdeling
vanhet:collegeinAyr.Deuiteindelijkeresultatenmoetennogwordenafgewacht.
h.Onderzoeknaardeverschilleninproduktieengraslandgebruik tusseneen
melkveestapelmeteenlaagkrachtvoerverbruik eneenmelkveestapelmet
eenhoogkrachtvoerverbruik.
Dezeproefisin1979gestartenheeftbijzondereaandacht.Oppraktijkschaalwordtgeprobeerd inzichttekrijgenindeeffectenvanverschillende
Strategient.a.v.voerverbruik,veebezettingenmelkproduktie.Deoppervlakte
grasland isvoorbeidesystemengelijk,32ha.Deeenheidmeteenhoogkrachtvoerniveau (2000-2500kg)heeft90melkkoeienendeeenheidmeteenlaagkrachtvoerniveau (1000kg)70,waardoorereenverschilinmelkveebezettingperha
grasland is.Hetstikstofniveau isvoorbeideeenheden350kgNperha.Deinvloedvangebouwen,melksysteemenbedrijfsleidingiszogoedmogelijkuitgeschakeld.
Bijdeeenheidmeteenhoogkrachtvoerniveauweidendekoeienindezomer
opeenstandweide.Afhankelijkvandegrasgroeiendemelkproduktiewordtbijgevoerd.Deeenheidmeteenlaagkrachtvoerverbruikwordtindezomeromgeweid
binneneentwoswardsysteem,metelkedageennieuwstukerbij (stripgrazing).
Dezekoeienwordenindezomernietbijgevoerd.
Opstalwordendekoeienmetveelkrachtvoeradlib.gevoerdmetkuilvoer.
Erwordt5kgkrachtvoeraanhetvoerhekalsbasisverstrekt.Indemelkstal
wordtkrachtvoernaarbehoefteverstrekt.Dekoeienmetweinigkrachtvoerkunnen
adlib.kuilvoerinzelfvoederingopnemen,terwijldekrachtvoergiftvooralle
koeiengelijkis(flatratefeeding).
Deresultatenin1980lateneenduidelijkverschilinmelkproduktietussen
debeideeenhedenzien.Deeenheidmetveelkrachtvoerheefteengemiddeldemelkproduktievanruim6000kgperkoe,deeenheidmetweinigkrachtvoer5066kg.
krachtvoer
ha
aantalmelkkoeien
mk /hagrasland
kgkrachtvoer/koe
kgdskuilgras/koe/dag
Lmelk/koe
gehalten
gewichtvandedieren
conditie
vruchtbaarheid
gezondheid

veel
32,5
82
2,52
2270
ca7
6014
ietsmeer eiwit
ca.40kg
hoger
beter

weinig
32,5
65
2,00
1003
ca10
5066
ietsmeervet
lijktietsbeter

nognietsovertezeggen
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4. DEVOORLICHTINGSDIENSTADASVANHETMINISTERIEVANLANDBOUW,VISSERIJEN
VOEDSELVOORZIENING INNOORD-ENGELAND

4.1 Algemeen
Naeenreorganisatiei.v.m.bezuinigingen isdevoorlichtingsdienstvoor
geheelNoord-Engelandgevestigd inLeeds (regionaalcentrum).DeheerW.Mitchell
ishoofdvanhetcentrum,deheerE.Jocezijnnaastemedewerker.Overhetgebiedverspreid zijneenaantalvoorlichterswerkzaam;éénervandeheerJ.Simpson
begeleiddeonsnaarhetbedrijfvandeheerA.AuldteWigton.
InhetgesprekmetdeherenMitchellenJocebleekdegroeivandemicrocomputeropdeboerderijactueeltezijn.Dekeuzevandebezochtebedrijven
weeshierookop.Beidebedrijvenwarentevensbetrokkenbijdeverkoopvanmicrocomputersenbijdeontwikkelingvanprogramma's.
DesnelleontwikkelingbaartADASzorgenomdathetgebruikvaneenmicrocomputernietautomatisch leidttotbeterebedrijfsbeslissingene.q.beterebedrijfsresultaten.Vooradequatebedrijfsbeslissingenisdekwaliteitvandegebruikteprogramma'svangrotebetekenis (b.v.bijdevoorspellingvandemelkproduktieenhetkrachtvoerverbruik),enookdeinterpretatievandegegevens
doordeboerisvanbelang.
Omenigszinsgreepopdeontwikkelingentehoudenisvertrouwelijkeinformatieovermerkenvanmicrocomputers endegebruikteprogramma'sinrapporten
vastgelegd (vgl.hoofdstuk5:Microcomputersopdeboerderij).
Deactueleeconomischeomstandighedenmethogebouwkosten,dehogerentestandenhogemechanisatiekosten leideninhetalgemeentotconsolidatieenniet
totverderebedrijfsontwikkeling.Vraagstukkenvaneenefficiëntbedrijfsbeheer
komendanmeeropdevoorgrond.

4.2 Bedrijfseconomisch onderzoek
InNewcastleuponTynewerddeheerK.ButherworthvanADASbezocht.Bijde
reorganisatie ishetregionalecentrumvanADASinNewcastleopgehevenende
heerButherworth islandelijkverantwoordelijkgewordenvoordeontwikkeling
vanbedrijfsmodellent.b.v.devoorlichting.Hemstaatdaarbijeencomputerten
diensteinhetlandbouwcentruminNewcastle.
Eenveelgebruiktemethodebijdebouwvanmodellenisdelineaireprogrammering.DewaardevandemodellenwordtdoordeheerButherworthhoogingeschat,
omdatingezamenlijkeoverlegvandeskundigenenvoorlichtersdetypischeproblemenvaneenstreekerinkunnenwordenverwerkt,zodatcoëfficiëntenmeteen
grotewerkelijkheidswaardewordenopgenomen.Detechnischeproduktieverhoudingenendeprijzenwordenjaarlijksherzien,zodatmeteen"updated"modelkan
wordengewerkt.
Aansimulatiemodellen (ofmethoden)wordtnietgewerktomdatzetijdrovend
zijn.
Devolgendebedrijfsmodellenzijnbijdeauteursterinzage:
a.NorthYorksDairymodel
Hetuitgangsmodelheeft45melkkoeienmetjongveeinoudegebouwen.Deoppervlaktecultuurgrond is60ha,hiervanis27,25hagraslanden32,75hamarktbaregewassen.Hetgraslandbestaatvoor8hauitblijvendgrasland,4,75ha
kunstweidevoorbeweiding,12,75hakunstweidevoordewinningvanventilatiehooi (barndried)en1,75havoordewinningvanophetveldgedroogdhooi.De
marktbaregewassenbestaanvoor 19,50hauitgranen (wintertarweengerst)en
voorruim13hauithooivoordeverkoop.
Hetiseenvader-zoonbedrijf.
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Uitgaandevanditmodelzijneenaantalalternatievenberekendzoals:
uitbreidingvanhetaantalmelkkoeieninnieuwegebouwen;
verschillendestalrantsoenen;
- vervangingvandemelkveestapeldooraankoop,eigenopfokofdooropfokbij
eencentraalopfokbedrijf;
afkalfleeftijdvanvaarzen,2, 2\ of3jaar.
Ookaandeschaduwprijzendiedeprogrammeringenopleverenwordtaandacht
besteed (achtergrond informatie).
b.NorthumberlandBeefmodel
Indeuitgangssituatie isereenarbeidsbezettingvan3manendeboer.De
boerverrichtalleeninperiodenmeteengrotearbeidsbehoeftehandenarbeid.De
totaleoppervlaktecultuurgrond is222ha.Eris20hablijvendgrasland en81ha
kunstweide.Hetbouwplanbestaatvoor 121hauitgranen.Degrondbestaatuit
zwareleem.
Ophetbedrijfzijn 140stiertjesdieindewinterwordengemestophooibasis,100stiertjesdie 'swinterswordengehoudenomindezomerteworden
afgemest,50stiertjesdieinhetvoorjaarwordenaangekochtomeveneensinde
zomertewordenafgemest.
Voordeproduktievanvettelammerenzijn200ooienophetbedrijf.
Uitgaandevandezesituatiezijningezamenlijkoverlegvanonderzoekers,
specialistenenvoorlichters,optimaleplannenberekendvoordeboer+1manen
voordeboer+3man.
Hetbouwplanvoorheteersteoptimaleplanbestaatvoorca.78hauitgranen,voor33,6hauitraapzaadenvoor20,2hauiterwten.Eris21hakunstweidevoordeverkoopvanhooienbijna50hakunstweidevoorbeweiding.Deoppervlakteblijvendgrasland is20,2ha.
Indezomerwordenca.340stiertjesvan380kggemesttot510kg.Deooien
envettelammerenzijnuithetplanverdwenen.
Hetalternatieveplanvoordeboer+3manisintensievergewordendoor
mindergranen,meerraapzaad,bonenenaardappelen.Inditplanisdeoppervlakteblijvendgrasland eveneens20,2ha,terwijler47,8hakunstweidevoorbeweidingis.Voordewinningvankuilvoeris15,8hakunstweidebestemdenvoorde
verkoopvanhooi 15ha.Ookditplanheeftgeenooienenvettelammerenmeer.

4.3 Bedrijfsbezoek
DetweeinNoord-Engelandbezochtebedrijvenwerdennietindeeerste
plaatsbezochtomeenindruktekrijgenvantypischebedrijveninhetgebied,
maaromdatopdebedrijvenmodernebeheerssystemenwerdenontwikkeldmetbehulp
vanmicrocomputers.Debedrijfsvoeringstaatinmeerofminderemateindienst
vandezeontwikkeling.
a.HetbedrijfvandeheerA.R.AuldteWigton.
Deontwikkelingopditbedrijf staatnognietstil,decapaciteitvande
gebouwenmoetvoortdurend aandetoegenomenomvangwordenaangepast.
Hetbedrijfbestaatuittweekavels;éénvan40habijdebedrijfsgebouwen
enéënvan20haopafstand.Demelkveehouderijomvat 100melkkoeienwaarvan
jaarlijks20%wordtvervangen.Hetaantalmelkkoeienzalnoggroeiennaar120,
maardanmoetdestalwordenuitgebreid,omdaternualeenoverbezetting inde
stalis(meerkoeiendanboxen).Degemiddeldemelkproduktieis5300kgperkoe
perjaar.Demeestekoeienkalvenafindemaandenjanuari,februarienmaart,
hetgeeneenpatroonisdatafwijktvandemeestebedrijvenindestreek.Het
FriesianHolsteinbloed indeveestapelneemttoe.
Ophetbedrijfwordtzomerstalvoedering toegepastvanbeginapriltotbegin
mei.HiervoorwordtItaliaansraaigrasgebruiktdatopdezuidhellingenisverbouwd.Ookditwordt inhetgebiednauwelijksgedaan.Hetoverigegraslandwordt
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beweideniedere5-10jaaropnieuwingezaaid.Erwordt320-350kgkunstmest (N)
perhagestrooid.Inhetnajaarvindtbijvoederingvandekoeienplaatsmeteen
koolsoort enbierbostel.Voordeperiodemetzomerstalvoederingwordtflatrate
feedingtoegepast.Dekoeienkrijgendannahetafkalven8kgkrachtvoerper
dag.Eenvergelijkbaregroepwerdnaardenormgevoerd,hetgeenweinigverschil
maakte.Hetverschilinmelkproduktieperkoetussendegroepenwas200kg
(t.g.v.denormvoedering),hetverschilinkrachtvoerwas 100kgperkoe(t.g.v.
deflatratefeeding).Degemiddeldemelkproduktievandekoeienismetca.
5300kgperkoeniethoog,maardekrachtvoergiftvanca.1100kgperkoeis
ookniethoog.
Voordebevruchtingwordtvooreengedeeltevandekoeienstierenvan
vleesrassengebruikt.Dekruislingkalverenworden 12-13maandengehoudenengevoerdopkrachtvoerbasismettoevoegingvanromensineneenkleinehoeveelheid
stro.Hetisdebedoelingomindetoekomstallestierkalverenaantehouden
(ookvandeFriesianHolsteinkoeien)omzealsvleesveeteverkopen.Hiervoor
zijnnieuwegebouwengesticht.
Naastderundveehouderijiserophetbedrijfeengeïntegreerdevarkenshouderij.Eendeelvandebiggenwordtopeenleeftijdvan9à10wekenverkocht
eenanderdeelwordtgemestenineenslagerijgeslacht.Deondernemerheeft
meteenaantalandereondernemerseenaandeelindeslagerij.Deverkoopvande
biggenvindtplaatsbijeengewichtvan33kg (minimaldeseasepigsonderde
naamCotwold).
Dewerkzaamhedenopdeboerderijwordendoortweemanverricht.
Hetdoordeondernemergevoerdeloonwerkbedrijfwordtdoor 1mangerund.
Invoorkomendegevallen,b.v.bijdevoederwinningofbijhetmestrijden,wordt
hijookopheteigenbedrijf ingeschakeld.
Deondernemerisuiteraarddegenediedebedrijfsbeslissingenneemt,maar
handenarbeid zalhijweinigopdeboerderijverrichten.Devertegenwoordiging
vandeApplemicrocomputerendeontwikkelingvanprogramma'st.b.v.hetbedrijfsbeheerzalveelvanzijntijdvragen (zieookhoofdstuk5:Microcomputers).
b.DebedrijvenvandefamilieMoffitt-Hundayfarms-inhetbijzonderde
PeepyfarmteStocksfield.
Deveefokkerijspeeltopdezebedrijveneengroterol.DeHundayHerd
(Friesians)isberoemd.Erzijn4bedrijven.De500melkkoeienzijnverdeeld
over3eenheden.De800stuksjongveeenvleesveezijnvrijwelgeheelophet4e
bedrijfondergebracht.Detotaleoppervlakteisca.1000ha:700hagraslanden
300habouwland.
Hetvrouwelijkejongveewordtopgefokttotvaarzenvoorvervangingvande
melkveestapeleneventueelvoordeverkoop.Allestierkalverenwordenophetbedrijfafgemest.
Demelkveeëenhedenzijnuitgerustmeteen2x16standsvisgraatmelkstalmet
automatischeafname-apparatuur.Hetkrachtvoerwordtgeprogrammeerdverstrekt
hetzijbuitendemelkstalhetzijindemelkstal.Ophetbedrijfwaarhetkrachtvoerindemelkstalwordtverstrekt isdemelkstalverbondenmeteenmicrocomputer.DemelkproduktieswordendagelijksgemetenmetAmerikaansemelkstroommetersdiedoordeMilkMarketingBoardzijngoedgekeurd.
Vooreenietsuitvoerigerbeschrijvingvandebedrijvenkanhetboekje
"Hunday"wordengebruiktdatbijdeauteursterinzageis.
NaastdeveefokkerijspeeltdeontwikkelingvandeHundayelectronicseen
groterol (ziehoofdstuk5:Microcomputers).
EeninteressantefunctievandeheerJ.E.Moffittiszijnbemoeiingals
managingdirectorvanCBS (CattleBreedersServices)methetonderdeel:deCBS
Embryo'sLimited (embryotransplantatie).InCBSwerkeneen6talveefokkerssamen.ErwordenalleenFriesiansgefokt.
Deembryotransplantatiesblijkenvoor72%metsuccestekunnenwordenuitgevoerd,alshetembryorechtstreeksvandedonorkoenaardekoediededracht
volbrengtgaat.Ishetembryovoorlangereofkorteretijdindiepvriesbewaard
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danishetslagingspercentage 66%,Omdekansvanslagenzogrootmogelijkte
makenmoetendebeidebetrokkenkoeiencyclisch inhetzelfdestadiumzijn.
Donorkoeienkomenvanbedrijvenuithetheleland.Erwordengemiddeld6
embryo'svaneendonorkoeperjaarverkregen.Deembryo'swordend.m.v.spoelen
uitdekoeienverwijderd (nietchirurgisch)alshetembryo7dagenoudisen
uitca.45cellenbestaat.Hetinbrengenvanhetembryoindebaarmoedervande
koediededrachtvolbrengttotvolwaardigkalfgebeurtchirurgischineentijd
van7minuten (vgl.hetboekjeCBSSireDirectory81/82datbijdeauteurster
inzageis).
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5. MICROCOMPUTERS;APPARATUUR (HARDWARE)ENPROGRAMMA'S (SOFTWARE)

DeondernemersvandebeideinNoord-Engelandbezochtebedrijvenwaren
sterkbetrokkenbijdeverkoopvanmicrocomputers (bardware)endebijpassende
programma's (software).DeheerA.R.AuldteWigtonisbetrokkenbijdeverkoop
vandeFarmplanComputerSystems,deheerJ.E.MoffittteStocksfieldbijde
produktieendeverkoopvandeHundayComputerSystems.
ADASisnietbetrokkenbijdeontwikkelingvancomputersystemenmaarzorgt
welvooreensystematischoverzichtvanmerkenvanhardware,hunprijzenende
mogelijkhedenvandebeschikbareprogramma's (software)enhunprijzen.
TheWestofScotlandAgriculturalCollegeontwikkeltvooreigenonderzoek
programma'sdiegeschiktzijnvoormicrocomputersendenktdatdezeprogramma's
t.z.t.welindepraktijkgebruiktkunnenenzullenworden.
5.1 Farmplan computer systems
HetFarmplanComputerBureauvandeheerA.R.AuldteWigtonvertegenwoordigtdeFarmplanComputerSystemslimited.DeApplemicrocomputer (Amerikaanse
hardware)isgecombineerdmetsoftwaregenoemdFarmplan.Demicrocomputerincl.
degewensteprogramma'svariëreninprijsvan2950-5400pond.
DeFarmplansoftwareomvatdevolgendestandaardprogramma's:
DairyHerdManagement;
CropManagement;
PigBreedingManagement;
Agricalcbv.MilkPlan;
MilkPlanBudgetaryControl;
DairyRationEvaluation;
Payroll;
FinancialManagement.
HetprogrammaDairyHerdManagementwasvooronsdoelhetmeestinteressant.
Erwerdeenuitvoerigedemonstratievangegeven.Debasisvanhetprogramma
wordtgevormddoordemelkcontrolegegevens (produktie),dieingevoerdworden
(eventueelvanuitdemelkstalm.b.v.eenDataLoggerwaarindegegevensworden
opgeslagen).DoordeDataLoggertekoppelenaandemicrocomputerwordendegegevenssnelenautomatisch ingevoerd indemicrocomputer.Iedereweekwordtdan
deActionReminderListgeprint.Afkalfdata,datum 1steinseminatie eneventueel
dedierendieopnieuwtochtigzijnenz.wordenhieropaangegeven (koekalender).
Bovendienwordtwekelijkseensamenvattingvandemelkproduktiegegevensvande
totalemelkveestapelgeprint.Koeienmeteenrelatiefsterkedalingvandemelkproduktiewordengesignaleerd.
Opiedergewenstmomentkunnenvaniederekoeafzonderlijkeengrootaantal
gegevenswordenopgeroepen.Laktatieproduktieskunnengrafischzichtbaarworden
gemaaktenmetdevoorgaandelaktatiecurvewordenvergeleken.Dekoeienkunnen
opbasisvancriteriab.v.melkproduktiegemakkelijkwordeningedeeld ingroepen.
Ookgroepenvangelijkeleeftijd,engroepenvangelijkeafkalfdatumzijnte
vormen.
Metbehulpvanaanvullendeprogramma's (Agricale)kandehoeveelheidkrachtvoerbovenhetbasisrantsoenwordenberekend.Eenvolgendestapisdanhetberekenenvanhetsaldomelkgeldminuskrachtvoerkostenvooriederekoeafzonderlijk
endeveestapelalsgeheel (DairyRationEvaluation).Overeen12maandelijkse
periodekandemelkproduktiewordenvoorspeld,evenalshetkrachtvoerverbruik
bovenhetbasisrantsoen (MilkPlan).Deactueleproduktiekanwordenvergeleken
metdevoorspeldeproduktiewaarbijsterkeafwijkingenzomogelijknaaroorzaak
wordengesignaleerd (MilkPlanBudgetaryControl).
HetPayrollprogramisvoordeloonadministratievangroterebedrijven,
b.v.eengrootwinkelbedrijf,tot200employe's.
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Definanciëleadministratiekanwordengevoerdm.b.v.FinancialManagement
Programs.Eenkasanalyse,aankopenenverkopen,crediteuren-endebiteurenadministratiekanwordenuitgevoerd.Aanheteindvandemaandkaneenoverzichtwordengeproduceerd.Aanvullendeprogramma's (Agricale)zijnbeschikbaarvoorbudgetteringencashflowontwikkelingen.
VooreenuitvoerigeroverzichtvanhetFarmplanpakketkanbijdeauteurs
aanvullendeinformatiewordenverkregen.

5.2 Hunday Electronics
HundayElectronicsLtd.iseenEngelsbedrijfdatsterkverwevenismetde
financiëlebelangenvandefamilieMoffitt,dieeigenaarisvandeHundayHerd
waarvaneerdermelding isgemaakt.InNewcastleuponTynestaateenfabriekdie
dehardwaremaakt.
Eerstzijnsystemenvangeprogrammeerdekrachtvoerverstrekkingontwikkeld.
Dekrachtvoerverstrekking kanplaatsvindenofwelindemelkstalofwelbuiten
demelkstal.Wordtbuitendemelkstalgevoerddandragendekoeienzendersdie
bijnaderingvandevoerplaatseneenimpulsgevenaandecomputerdiedegeprogrammeerdehoeveelheidkrachtvoeraangeeft.Wordthetkrachtvoergeprogrammeerd
indemelkstalverstrektdanisdecomputerwaarindekoegegevenszijnopgeslagenverbondenmetdekrachtvoerautomaten.Doorhetnummervandekoeopteroepenwordtdegeprogrammeerdehoeveelheidviadekrachtvoerautomaatverstrekt.
DeOutofParlourFeederisgeschiktvoorhoogstens255melkkoeien,deProgrammableInParlourFeederControlUnitkangaantot 1000koeienenkan32
krachtvoerautomatenbedienen.ZoweldeOutofParlourFeederalsdeParlour
FeederkunnenverbondenzijnmetdemicrocomputerSuperbrain.AandeInParlour
Controlkanbovendieneensysteemvanproduktiemetingwordengekoppeldwaardoor
eensnelleaanpassingvanderantsoenenkanwordengerealiseerd.DemelkstroommeterszijnvanAmerikaanseoorsprongenzijngoedgekeurddoordeMilkMarketing
Board.
DecomputersvanbeidesystemenkunnenwordengekoppeldaandemicrocomputerSuperbraindiehetbedrijfsbeheermetbehulpvanDairymanagementprogramma'svergemakkelijken.Deprogramma'somvattendezelfdemogelijkhedenalsbijde
Farmplansystemenzijnbeschreven.Welstaanzeineenanderecomputertaalenis
vooralaansluitinggezochtbijdeFarmfaxsystemen.DeontwikkelingnaarvolledigecomputersystemenisbijHundayvanvrijrecentedatum,zodatvoordesoftware
(programma's)aansluiting isgezochtbijfirma'sdiedezeontwikkeling ineen
eerderstadiumhaddenverwerkt (o.a.Farmfax),enzijnnuookprogramma'svoor
definanciëleadministratie,voorvleesvee (beef),varkens,akkerbouwendeloonadministratiebeschikbaar.Hetprogrammavoorderundveehouderij,waardeaandachtvooralopisgericht,kwamalaandeorde.Bovendienkunnenprogramma's
vanverschillendefirma'sdieinverschillendecomputertalenzijngeschrevenin
elkaarwordenvertaald.
DemicrocomputervanHunday,Superbrain,isgeschiktvoormaximaal400
koeienenkost4500pond.Dedairymanagementprogramma's kosten800-1000pond.
Dekostenvandesystemenvangeprogrammeerdekrachtvoerverstrekking zijnniet
verstrekt.

5.3 Informatie van de rijkslandbouwvoor1ichtingsdienst - ADAS in Engeland over het gebruik van microcomputer op de boerderij
DeEngelsevoorlichtingsdienstADASvanhetMinisterievanLandbouwVisserijenVoedselvoorzieningheeftinvertrouwelijkerapportenoverzichtengegeven
vandeverschillentussendeopdeEngelsemarktverschijnendemicrocomputersystemen.Erwordteenkortebeschrijvingvandemogelijkhedenvandiversemerkengegevenzondertotwaarde-oordelentekomen (geenconsumentenonderzoek).De
prijzenvandemicrocomputers (hardware)endeprijzenvandeprogramma's(software)wordenglobaalaangegeven.
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Getracht isbovendienglobaalaantegevenhoekanwordenberekendwanneer
eenboertotaanschafoverkangaan (variabelebegroting).
Hetaantalboerenmeteeneigencomputerneemtsneltoeenwordtgeschatop
350à400,terwijl5à8%vandebedrijvenpotentiëlegebruikerszijn.Volgens
ADASisevenwelmaareenkleingedeeltevanwatopdemarktisverschenen,geschiktvoorgebruikopdeboerderij.
KwalitatiefwordenFarmplan,FarmfaxenHundayalsdebestesystemenbeschouwd.IncombinatiemetdeprijskomtUpthorpeComputerProgramsmetdemicrocomputerCommodoreendeDairyManagementProgramsSuperCow (geschiktvoor
ca. 100koeien)erhetbesteaf.
DevertrouwlijkeinformatievanADASkanbijdeauteursterinzageworden
gevraagd.

5.4 Ontwikkeling van microcomputerprogramma's door de landbouweconomische afdeling van The West of Scotland Agricultural
College
Deafdelinglandbouweconomievanhetcollegeheefthetonderzoekverlegd
vanprogrammeringenresp.bedrijfsontwikkelinginderichtingvansimulatievan
produktieprocessenenhetontwikkelenvansystemenvanbedrijfsbeheer.HetDairy
HerdLongTermForecastModelkwamuitvoerigonder2.2.1 (Methodenvanonderzoek)aandeordeevenalshetprogrammavoordebewakingvandevruchtbaarheid
VIRUS.Deprogramma'szijnopdeafdelingontwikkeldzodatdeachtergrondenbekendzijnbijdeonderzoekers (b.v.voorspellingmelkproduktie).Voortdurend
kunnendanookverbeteringenwordenaangebracht.Deprogramma'swordennietalleengebruiktt.b.v.hetonderzoekophetcollegemaarwordenookgebruiktin
devoorlichtingsdienst opderegionalekantorenwaardoorhetcollegemicrocomputerszijngeïnstalleerd1).
Welheerstdemeningophetcollegedatdeprogramma'svroegoflaatinde
handelzullenkomen.

1)DDMainland:"On-farmcomputers".
TheWestofScotlandAgriculturalCollege,TechnicalNotenr.140,September'81,
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CONCLUSIES

Devraag of dekorte reis aan zijn doel heeftbeantwoord kanvooralwatbetreft het verkrijgen van inzicht inde stand vanhet bedrijfseconomisch onderzoekbevestigend worden beantwoord.
Debestudering van de structuur van de landbouw indebezochte gebieden
vereist evenwel een andere aanpak.Nu ishet bij enkele impressies gebleven.
Het onderzoek aanTheWest of Scotland Agricultural College door de landbouweconomische afdeling is de laatste jaren in toenemendemate gegaan inde
richting van het ontwikkelen vanbedrijfsbeheerssystemen.Bedrijfsontwikkeling
m.b.v. lineaire programmeringsmodellen isop de achtergrond geraakt doordat de
praktijkvragen inde richting vanhetbedrijfsbeheer gingen enminder inde
richting vanhet uitbreidenvan debedrijvenm.b.v.veel kapitaal vereisende
nieuwe technieken en stallen.Bovendienwaren er twijfels aan de toepasbaarheid
op individuele bedrijven van devoor demodellen gebruikte uitgangspunten,vooral in de sector van de graslandproduktie endevoeding vanhetvee.
Het simulatiemodel,Dairy Herd Long term forecast,voorspelt demelkproduktie enhet voerverbruik, zodat afwijkingen tussenhet voorspelde enhet inwerkelijkheid gerealiseerde kanworden geanalyseerd. Het saldo opbrengsten minus
variabele kosten speelt inhetmodel een centrale rol.Vergelekenmethet volgboekhoudingssystemen vanhet LEI lijkthetmodel inopzet eenvoudiger. De achterliggendemelkcontrolegegevens dievoorhetverloop van devoorspelde laktatiecurven bepalend zijn,zijnmoeilijk tebeoordelen endeberekening van het
voerverbruik is eenvoudig.
Het programma VIRUS is eenbeheerssysteem voor devruchtbaarheid endegezondheid. Het systeemwordt samenmet de diergeneeskundige afdeling vanhet collegeontwikkeld. Dierenartsen controleren deveestapels regelmatig opafwijkingen.
Hoewel volledige boekhoudingenworden gevoerd t.b.v.het E.G.-net wordt
geen diepgaand onderzoek naar deverschillen inbedrijfsresultaat uitgevoerd.
Welworden op een 150 talmodernemelkveehouderijbedrijven via deelboekhoudingen analyses gemaakt van deverschillen inde saldosfeer (opbrengsten,
voerkosten,bemestingskosten, graslandproduktie).Via groepsdiscussies enzo
nodig individuele voorlichting wordt getracht het peil van debedrijfsvoering
teverbeteren. Ondersteuning hierbijwordt verkregen vanhet grasland- enveevoedingsonderzoek op de aanhet collegeverbonden proefboerderij Crichton Royal
Farm.
Van onderzoek naar de rentabiliteit vanb.v. verschillende voersystemen
(torensilo's, zelfvoedering)waarbij debewerking endemechanisatie een grote
rol spelenbleek ophet collegeweinig (vgl.opmerking lineaire programmering
enbedrijfsontwikkeling).
In tegenstelling tot de ontwikkeling aanhet college inAyr,bleek in
Noord-Engelandbij devoorlichtingsdienst ADAShetmodellenonderzoek m.b.v. lineaire programmering hoge prioriteit tehebben. Inonderlinge samenwerking tussen onderzoekers enmeer praktijkgerichte regionale voorlichters worden voor
eengebiedbedrijfstypengeconstrueerd metbehulpvan lineaire programmering.
Alternatieven t.a.v.het aantalmelkkoeien,bouwland-grasland verhouding en
bouwplan enhet zelf of door een centrale opfokker opfokkenvanhet jongvee enz.
worden doorgerekend om een goedebasis voor de individuelevoorlichting te
krijgen.
Hoewel vooral inEngeland een snelle ontwikkeling vanmicrocomputer op de
boerderij gaande isontwikkelt ADAS inEngeland integenstelling tothet college inAyr zelf geenmicrocomputerprogramma's t.b.v.het bedrijfseheer.Wel heeft
ADAS uitvoerige informatiebeschikbaar van demogelijkheden enprijzenvan de
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computersystemenopdeEngelsemarkt.HetsysteemvanUpthorpComputerPrograms
wordtquacombinatieprijsenprogramma'shetmeestaanbevolen.Demeesteanderesystemenzijnteduurvoorgebruikopdeboerderij.
Ominhetkortetijdsbestekeenindringendekijkopdestructuurvande
melkveehouderij (resp.landbouw)indebezochtegebiedentekrijgenismoeilijk
gebleken.Statistischonderzoekenstudievandebedrijfsuitkomstenlijkthiervoornodig.DeactueleproblemenliggenevenalsinNederland inhetvlakvan
hogeinvesteringenenhogerentestandendieuitbreidingsinvesteringenonaantrekkelijkmaken.Denadrukismeerkomenteliggenopdekwaliteitvandebedrijfsvoeringbijbestaandebedrijfsopzet.
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7.

SUMMARY

The following targetswere set for ourvisit to theAgricultural Division
of theWest of Scotland Agricultural College inAyr andADAS in theNorth of
England (Newcastle uponTyne and Leeds):
a.

getting acquainted with the research methods in the field of agricultural
economics related to extension activities and developments inpractise and
dairy farms.Special attention should be paid to thebuilding ofmodels
with themethod of linear programming, systems of farmmanagement control
and simulation.

b.

getting acquainted with the structure and the actual problems on dairy
farms inthe field of development,farmmanagement and profitability in
the Southwest of Scotland and theNorth ofEngland. Special attention
should be paid to the introduction ofmicrocomputers on the farm.

As to the research methods it canbe remarked that there is adifference in
approach of theproblems between theWest of Scotland Agricultural College and
ADAS (theremight be adifference inproblemstoo).
Especially fordairy farms the College considers linear programming not
succesfull inpractisebecause of lack of consistent standards and overlapping
of processes indifferent periods.Moreover the farmer asks the solution of
farmmanagement control problems,as there is an actual economic situation of
high prices ofbuildings implements and loans.Therefore the agricultural economics division of the College developped methods of farmmanagement control and
simulation.The DairyHerd Long Term Forecast Model and The Computer Programfor
HerdHealth and Productivity, called VIRUS,areexamples.
ADAS,on the contrary,works on long term farm planning using themethod
of linear programming inorder tobuildmodels for farmtypes typical for a
certain region (f.i.TheNorth Yorks DairyModel andTheNorth umberland Beaf
Model). Researchers,specialists and advisers work together to find the right
standards and towork out alternatives to find themost profitable possibilities
for development of the farm.With theknowledge of the results of the general
models the advisers approach the farmers questions.Thismethod is judged by
ADAS asvery worthfull especially through the closeworking together ina team.
In the short time available itwas hard to get an insight into the structure
and profitability of thewhole group of dairy farms in the SouthWest ofScotland and theNorth of England. Statistical figures should be studied for this
purpose 1).
General actual problems ofhigh prices ofbuildings implements and loans
are the same as in theNetherlands; they force the farmers toproduce higher
grossmargins.
The introduction ofmicrocomputers on the farm seems to develop inEngland
faster than in Scotland and inTheNetherlands» ADAS composes confidential information ofmarks ofmicrocomputers (hardware and software). The programs in
the field of farmmanagement control of the CollegeinAyrarenowusedforownpurposes,but sooner or later these programs will enter themarket.
InEngland themicrocomputers of Farmplan (Apple)andHunday with part of
the softwarewere demonstrated.

1)f.i. theEnglish MMB study:T.J. Kelly.
A comparison of theEconomics ofMilkProduction inHolland and Great
Britain.
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