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De VLB (Vereniging Landbouwkundige Boekhoudbureaus) en het gezamenlijk praktijkonderzoek krijgen een taak bij het “Project Praktijkcijfers”. Het Praktijkonderzoek Varkenshouderij zal voor de bedrijven met varkens de beoordeling van technische en bedrijfseconomische resultaten uitvoeren.
Bij behandeling van de IN (Integrale Notitie) in
december 1995 in de Tweede Kamer is een discussie gevoerd over de haalbaarheid van de in de IN
vastgestelde verliesnomen. Tijdens de behandeling
van de IN is aangegeven dat er per provincie twintig
voorbeeldbedrijven moeten komen, zodat via monitoring vastgesteld kan worden of de beoogde verliesnormen haalbaar zijn. Bij evaluatie van het mesten ammoniakbeleid in 2000 zullen de resultaten van
de voorbeeldbedrijven betrokken worden. Het
monitoren van de voorbeeldbedrijven vindt plaats in
het Project Praktijkcijfers. Het project moet laten
zien welke mineralenverliezen (N,P) gerealiseerd
worden bij uitvoering van een Goede Agrarische
Praktijk Onder Goede Agrarische Praktijk wordt
verstaan het ondernemen volgens adviezen met
betrekking tot bemesting, voeding et cetera,
Het project kan tevens gebruikt worden om ewaring op te doen met de registratie van allerlei
bedrijfsgegevens die noodzakelijk zijn voor het
opstellen van een mineralen- en bedrijfseconomische boekhouding. Deze boekhoudingen worden
voor veel bedrijven verplicht bij invoering van
MINAS in 1998.

hoeve van de mineralen- en bedrijfseconomische
boekhouding zal gecoördineerd worden door de
VLB. Het Praktijkonderzoek zal de analyse van de
resultaten van individuele bedrijven coördineren.
De communicatie richting MINAS-plichtige bedrijven over de ervaringen en resultaten van de voorbeeldbedrijven zal gecoördineerd worden door een
extern bureau.

LTO-Nederland is initiatiefnemer en is samen met
de ministeries van LNV en VROM de opdrachtgever van het project, dat in januari I 997 van start gaat.
Het Project Praktijkcijfers heeft een looptijd van drie
jaar. Eind september 1996 is bekend geworden dat
ook het Praktijkonderzoek (PR, PAGV en PV) een
taak krijgt in het Project Pral~ijkcijfers.
Het project Praktijkcijfers bevat verschillende onderdelen: een onderdeel gegevensvet-zameling, een onderdeel analyse en een onderdeel communicatie.
De gegevensverzameling en de verwerking ten be-

Het Praktijkonderzoek Varkenshouderij zal jaarlijks,
op grond van de geregistreerde gegevens, de technische en economische resultaten van de deelnemende bedrijven met varkens beoordelen. Hierbij
zullen de individuele resultaten vergeleken worden
met het vooraf opgestelde bedrijfsplan en met normen en streefwaarden. Bovendien zullen de resultaten van de individuele bedrijven afgezet worden
tegen de gangbare praktijk door vergelijking met
bedrijven uit het LEI-DL0 Bedrijven Informatie Net.
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Gegevensverzameling en verwerking
Naast VLB zullen DLV (De Landbouw Voorlichting)
en BLGG (BedrijfsLaboratorium voor Grond- en
Gewasonderzoek in Oosterbeek) in dit traject worden ingeschakeld bij het opstellen van bedrijfsplannen en de analyse van een aantal technische zaken
zoals voeding en bemesting.
Hoewel het Praktijkonderzoek zich niet direct bezig
zal gaan houden met de verzameling van gegevens,
zal toch aangegeven moeten worden welke gegevens nodig zijn om de resultaten van individuele
bedrijven te kunnen analyseren en interpreteren.

Analyse van individuele bedrijfsresultaten
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