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feit, dat het inkomen per man doorgaan, met onderzoek, dat i«
in de landbouw lager,ligt dan gericht pp een verhoging van
in de meeste andere bedrijfs- de landbouwproduktie. De boetakken, blijkt, dat men hier in ren, die de resultaten van derhet verleden niet in voldoende ' gelijk onderzoek" eerder toepassen . dan' hun collega's, zullen
mate in geslaagd is.
Om een goede aanpassing bij hiermede in de regel hun inkodus op deze wijze de economi- de algemene groei van de eco- men verbeteren.. Bovendien
sche groei bevorderen èn de nomie te bereiken, zal de land- wordt hét door dergelijk onderwelvaart van dé boeren verho- bouwvoorlichting vooral gericht zoek mogelijk niet minder mengen. Tegenwoordig mag men .moéten zijn op éen vergroting sen in de landbouw te werken
echter van een verdere stijging van de mobiliteit van de arbeid en de prijs van het. Ievensmid*
van de landbouwproduktie geen o.a. door een goede beroepskeu- delenpakket voor de consument
verbetering 'van de inkomens ze-voorlichting aan de boeren- te verlagen, zodat dit onderzoek
van de boeren mger verwach- zoons. In het verleden hebben, de welvaart van, ons gehele volk
ten, omdat de welvaart inmid- de Jandbouwohderwijzers er verhoogt. Als men maar snel
dels zó groot geworden is, dat Veelal naar gestreefd dat een zo • genoeg uit de landbouw weg-de vraag naar de meeste land- groot ^mogelijk deel van de boe- trekt naar andere beroepen, zal
bouwprodukten niet veel meer renzoons
landbouwonderwijs '-hierdoor ook de welvaart van
kan toenemen.
volgt. Thans is het echter van de boerenstand stijgen.
belang, dat velen van hen
il men echter door wetenT ) e richting, die in het voor- meer
MJ
opgeleid worden voor a n d e r e
schappelijk onderzoek het
lichtingsprogramma wordt beroepen.
Het
moet
dan
ook
tot
aangegeven, moet natuurlijk- de taak van de plattelands- inkomen van de boeren verhogen, dan zal dit onderzoek voorafhangen van het doel, dal men
gerekend al gericht moeten zijn op een
met deze .voorlichting wenst te jongerenorganisaties
belangstelling te wek- vergroting van de afzet van
hereiken. Vaak noemt men als worden,
voor een werkkring buiten landbouwprodukten. Dit kan
doel een zo hoog mogelijk in- ken
landbouw. Voor de ouderen, men bereiken met marktonderkomen voor de boeren. Dan zal de
al in de landbouw werken zoek, waarmee men nieuwe afmen over de meeste psodukten dié
bestaat behoefte aan omscho- zetmarkten tracht te vinden of
geen voorlichting moeten ge- lingscursussen
hen op de produkteh beter tracht aan
ven, die de produktie verhoogt, te leiden voor teneinde
groepen. • te passen aan de eisen, die de
want in de regel is het zó, dat Daarnaast is eenandere
arbeidsals de produktie met 10 % bemiddeling van goede
stelt. Het onderzoek
groot belang, consument
stijgt, de prijs van het produkt
op dit gebied heeft in Nedermet meer dan 10 % daalt, zodat
* Natuurlijk is een belangrijk land een belangrijke achterhet inkomen van. de boeren deel van de oudere boeren niet : stand bij dat in de Ver. Staten
hierdoor daalt. Als men door meer in staat de landbouw te en Duitsland. Men kan ook de
voorlichting, bijv. op het gebied verlaten. Hun vaak lage inko- afzetmogelijkheden voor landvan dè boerderijenbouw of de mens kan men verbeteren door bouwprodukten vergroten door
arbeidsmethoden, de produktie-* directe steunmaatregelen, die technologisch onderzoek, waarkosten kan verlagen, bereikt afhankelijk zijn van de persoon mee nieuwe" verwerkingsmogemen natuurlijk wèl een verho- en die dus niet meer aan hun lijkheden
gevonden kunnen
ging van het inkomen van de zoon worden uitgekeerd. Als worden. Voor de plantaardige
boeren.
men hun inkomen tracht te oliën heeft men deze door derdoor de prijzen van gelijk onderzoek bijv. gevonden
Op dezelfde wijze kan men verbeteren
landbouwprodukten kunst- in de vorm van margarine. I n
ook het welzijn van de boeren • de
matig te verhogen, bestaat het dit verband is het een raadsel,
vergroten. Dit kan men echter gevaar,
dat men hierdoor te waarom de Nederlandse overook bereiken door de aandacht veel mensen
in de landbouw heid geen proefstation heeft
van de voorlichting te richten houdt en daardoor
noodza- voor' de vleesverwerkende inop de achtergebleven groepen - kèlijke aanpassingen de
bij
de ver- dustrie, terwijl toch meer dan
•met een laag inkomen, In «het anderde omstandigheden
te- een kwart van de Nederlandse
verleden is de voorlichting voor- genhoudt.
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uit het artikel van prof.
koste van de groepen met een Heady. Men ziet 'hieruit, dat
laag inkomen. Het is waar- men niet alleen in Nederland,
schijnlijk, dat een verschuiving maar ook in de Verenigde Stain de verdeling van het natio- ten aan enkele programmapunnaal inkomen het welzijn van ten van de agrarische sociale
de gehele bevolking vergroot, voorlichting meer betekenis
als hierdoor de personen met gaat toekennen voor het welzijn
een laag inkomen meer gaan van de boerenstand dan aan de
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De landbouwvoorlichting en
die economische vraagstukken
J-v ver de aanpassing van de
\ \ landbouwvoorlichting aan
• , de voornaamste economische vraagstukken, van, de
landbouw schreef de bekende
Amerikaanse landbouw-bédrijfseconoom prof. Heady ëeh interessant artikel in net februarinummer Van het Journal óf
Farm Eeonomics. :
Hij wijst er hierin op,
dat dec landbouwvoorlichting en
het landbouwonderwijs voor de
oplossing van de vraagstukken,
waar de landbouw in een groeiende economie mee. te kampen
heeft, van meer betekenis is geweest dan de prijspolitiek en de
produktieregelingen. De voornaamste economische aanpassingen, noodzakelijk in een welvarende en groeiende economie, '
zijn een voortdurende verschuiving van arbeidskrachten uit de
landbouw naar andere bedrijfstakken en een aanpassing van
het produktiepatroon in de
landbouw bij de veranderingen'
in de vraag naar haar produk" ten. '
\
In het verleden is de landbouwvoorlichting vooral gericht
geweest op een verbetering van
- bemesting, rassenkeuze, plantenziektenbestrijding e.d. Hierdoor is de landbouwproduktie
belangrijk gestegen, waarvoor
tot vóór 30 jaar een afzet gevonden kon worden. Bij de
toenmalige inkomens konden de
afzetmogelijkheden ' belangrijk
groeien bij een stijging van de
welvaart. In >die tijd kon men
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