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I. T A A K S T E L L I N G
1.1. D E BEDRIJFSORGANISATIE VAN RUNDVEEHOUDERIJGRASLANDBEDRIJVEN

1.1.1. Enkele belangrijke keuzemogelijkheden
De veehouderij kan slechts worden beoefend bij een daaraan voorafgaande
plantaardige produktie en veronderstelt derhalve een voortbrenging in twee
fasen. In de plantaardige fase vindt de produktie van veevoeder plaats en in de
daaropvolgende dierlijke fase wordt dit veredeld tot voor de menselijke consumptie hoogwaardiger dierlijke produkten. Dit houdt niet automatisch in dat
beide fasen in éénzelfde produktie-huishouding, of kortweg in één bedrijf, moeien plaatsvinden. Behalve een integratie van veevoedervoortbrenging en veehouderij in één produktie-huishouding is immers ook een gedifferentieerde opzet mogelijk, waarbij veevoederproduktie en veehouderij in verschillende bedrijven plaatsvinden.1
De keuze tussen de onderscheiden vormen van de organisatie der produktie is
een economisch vraagstuk. Het resultaat van deze keuze is in ons land momenteel uiteenlopend voor verschillende diersoorten. Dit hangt ongetwijfeld samen
met de aard van het benodigde voeder. Zo ishet voor de varkens- en pluimveehouderij kenmerkend dat het voor deze dieren benodigde geconcentreerde voeder in andere produktie-huishoudingen wordt voortgebracht dan waarin de
veredeling tot dierlijke produkten plaatsvindt. Daarentegen wordt bij andere
diersoorten, waarbij we met name rundvee op het oog hebben, overwegend de
geïntegreerde vorm van veevoeder-voortbrenging en veehouderij aangetroffen.
In de voederbehoefte van het rundvee wordt immers meestal voor het overgrote
deel voorzien met op het bedrijf zelf voortgebracht voeder2, afkomstig van
eigen grasland en/of bouwland. Tijdens de weideperiode bestaat het rantsoen
bijna uitsluitend uit gras en tijdens de stalperiode voorzien de ruwvoeders van
het eigen bedrijf voor een groot (b.v. Friesland) of minder groot deel (b.v.
Zuid-Holland) in de voederbehoefte van het rundvee. Het is dan ook gebruikelijk de rundveehouderij een 'sterk aan de grond gebonden produktierichting' te
noemen.
In ons land komt een grote groep bedrijven voor met grasland als enige vorm
van grondgebruik en rundvee als enige economisch belangrijke diersoort. Deze
bedrijven, meestal weidebedrijven geheten, zullen wij verder rundveehouderijgraslandbedrijven noemen. Wij rekenen hiertoe alle bedrijven die zich uitsluitend bezig houden met rundveehouderij en/of graslandexploitatie. Het isop dit
bedrijfstype dat wij onze aandacht zullenrichten indeze studie.
De rundveehouderij-graslandbedrijven lijken, ook wanneer de produktie
beide fasen omvat, eenvoudig van opzet. Er wordt immers slechts één gewas
1

Zoals o.a. naar voren wordt gebracht door de STUDIEGROEP MELKVEEHOUDERIJ (1965).
De kalvermesterij met melkvervangende preparaten vormt binnen de rundveehouderij in
dit opzicht een uitzondering.
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voortgebracht, namelijk gras enerisopdeze bedrijven ookmaar ééndiersoort
om dit te veredelen, namelijk het rundvee. In werkelijkheid is de opzet van
rundveehouderij-graslandbedrijven echter minder eenvoudig, omdat er verschillendeomstandigheden zijnwaardoor de produktie zowel inde plantaardige
(de graslandexploitatie) alsinde dierlijke fase (derundveehouderij) eenmeer
geschakeerd beeld kanvertonen danogenschijnlijk hetgeval is. Openkelevan
deze punten welke van fundamenteel belang zijn voor de rundveehouderijgraslandbedrijven envoor onsonderzoek, willen wij hier nader ingaan.
In de eerste plaats wijzen wijin dit verband op het welbekende feit datde
grasgroei over hetjaar niet overeenkomt met de voederbehoefte vanhetvee
gedurende hetjaar. Het klimaat speelt hierbij een grote rol. Daardoor wordt
immers in sterke mate de seizoenmatige verdeling vande grasgroei alsook de
lengte vandestalperiode bepaald. In onsklimaat isdegrasgroei globaal genomen beperkt tothet zomerhalfjaar. Nadat degroeiinapril opgang komt, wordt
in mei ofde eerste helft van juni detopbereikt. Hierna neemt de grasgroei af.
Veelal vindt men in begin augustus een tweede, lagere top. Hierna daalt de
produktie, vooral inseptember enoktober, meestal snel, totdat tegen heteinde
van oktober degrasgroei vrijwel totstilstand isgekomen (zie b.v. JAGTENBERG,
1961en VAN STEENBERGEN, 1961,1963en 1967;zieook figuur 5).

Deze verdeling van de grasgroei over het jaar, die onder invloed vande
weersomstandigheden welvan jaar tot jaar uiteenloopt doch slechts binnen
zekere grenzen beïnvloed kan worden door stikstofbemesting, waterhuishouding, gebruikswijze van het grasland e.d., is van enorme betekenis voor de
graslandexploitatie en dus voor de gehele bedrijfsopzet van rundveehouderijgraslandbedrijven. Immers, tegenover dit onregelmatige jaarpatroon van de
grasgroei staat een vrijwel constante voederbehoefte vanhetvee. Omin deze
voederbehoefte van het vee gedurende de ongeveer zesmaanden lange stalperiodetevoorzien,wordtinhetzomerhalfjaar eendeelvanhet gras geconserveerd.
De klimatologisch bepaalde omstandigheden inNederland zijn voor derundveehouderij zeker niet de gunstigste die op de wereld voorkomen. In NieuwZeeland bijvoorbeeld kanhetveegedurende hetgehele jaar indeweide lopen
en isdegrasgroei veelregelmatiger danbij ons 1 . Deeconomische consequenties
van ditverschil in omstandigheden zijn groot. Onder Nederlandse omstandighedenverblijft het vee'swinters immers ineenhoge kosten metzich meebrengende stal endient men de beschikking tehebben over grote opslagruimten voor
de wintervoorraad voeder. Nogbelangrijker is het effect van deze verschillen
in omstandigheden opdearbeidsbehoefte. In vergelijking met Nieuw-Zeeland,
waar hetvee steeds buiten loopt enslechts gedurende een korte periode behoeft
te worden bijgevoerd, brengt de omvangrijke ruwvoederwinning in Nederland
1
De grasgroei gaat in Nieuw-Zeeland, althans ophet Noordelijke eiland, in de wintermaanden(juni,julienaugustus) door, zijhet inverminderde mate.De kwaliteit vanhetindie
tijd gegroeide grasisdoor degrote bladrijkheid evenwel uitstekend.Indezomeren met name
in februari is er, afhankelijk van de zomertemperatuur en de regenval, een tweede groeidepressie.De kwaliteit isdanbovendien minder door een grotere stengeligheid (MCMEEKAN,
1964).

2

Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 70-3 (1970)

's zomers een grote arbeidsbehoefte met zich mee en vraagt 's winters de voedering en verzorging van het vee in de stalperiode extra arbeid. Hierdoor wordt
de kostprijs van de melk vanzelfsprekend ongunstig beïnvloed. Een aanduiding
van de mate waarin dit van betekenis is, kan worden gevonden in de schatting
van DE VEER (1966). Hij berekent op globale wijze dat de kostprijs van de melk
in Nederland in 1964/1965 ruim anderhalf maal zo hoog lag als het geval zou
zijn geweest onder Nieuw-Zeelandse omstandigheden wat het klimaat betreft.
POSTMA e.a. (1967) komen met behulp van begrotingen tot vrijwel dezelfde
conclusie.
Leidt het verschillende verloop van grasgroei en voederbehoefte gedurende
het jaar er dus toe dat een deel der graslandproduktie geconserveerd wordt,
dit houdt niet in dat het noodzakelijk op elk bedrijf het geval moet zijn. Men
kan zich immers voorstellen, afgezien van de eerder genoemde mogelijkheid
de veehouderij en graslandexploitatie geheel te scheiden in afzonderlijke produktie-huishoudingen, dat een rundveehouderijbedrijf met grasland al het gras
in de zomer laat afweiden door het vee en de totale benodigde hoeveelheid
wintervoeder aankoopt. Perbedrijf kandusdekoppelingtussen rundveehouderij
en graslandexploitatie - en daarmee het graslandgebruik - aanzienlijk gevarieerd worden.
De voorgaande conclusie wordt nog versterkt door het tweede punt dat wij
willen noemen als oorzaak vaneenminder uniforme opzetvan rundveehouderijgraslandbedrijven dan oorspronkelijk werd gesuggereerd. Wij doelen op de
alom bekende en veel toegepaste mogelijkheid de intensiteit van de produktie
in de plantaardige fase aanzienlijk te variëren, met name door de stikstofbemesting. Het is moeilijk bij de andere landbouwgewassen een voorbeeld te
vinden van een zo sterke welbewust tot stand gebrachte variatie van het opbrengstniveau der teelt als het geval is bij de graslandproduktie. Dit afgezien
van de eerdergenoemde mogelijkheid de verdeling van de grasgroei over het
jaar te beïnvloeden door de variatie in de aanwendingstijden van stikstof.
Er is een derde oorzaak die kan leiden tot verscheidenheid inzake de organisatie van rundveehouderij-graslandbedrijven. Deze is gelegen in de noodzaak
de melkveestapel in stand te houden. De dieren die om welke reden dan ook
niet meer economisch aan de produktie kunnen deelnemen, moeten immers
kunnen worden vervangen. Dit impliceert de opfok van kalveren tot pinken en
van pinken tot drachtige vaarzen. De melkproduktie en de opfok van jongvee
kunnen in principe in één produktie-huishouding, dus geïntegreerd, plaatsvinden, of elk apart in afzonderlijke produktie-huishoudingen, de gedifferentieerde vorm, zoals in de varkens- en pluimveehouderij reeds meer gebruikelijk
is. Zelfs is een verdergaande vorm van differentiatie denkbaar, waarbij de verschillende fasen van dejongvee-opfok op verschillende bedrijven zouden kunnen worden uitgevoerd. Tot dusver vinden in Nederland de opfok ter aanvulling van de melkveestapel en de melkproduktie in verreweg de meeste gevallen plaats op dezelfde bedrijven, zodat vrijwel steeds melkgevend en droogstaand rundvee alsmede enkele categorieën jongvee naast elkaar worden gehouden. Voorts wordt de uitstoot van vee uit deze categorieën soms afgezet na
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een zekere mestperiode, waardoor ook één of meer categorieën mestvee op de
bedrijven kunnen voorkomen. Wij zullen de verschillende vormen van rundveemesterij indezestudiebuiten beschouwing laten.
De inhetvoorgaande onderscheiden variatiemogelijkhedenmetbetrekking tot
de bedrijfsorganisatie van rundveehouderij-graslandbedrijven, namelijk ten
aanzien van de koppeling van graslandexploitatie en rundveehouderij, de intensiteit van de graslandproduktie en de categorieën rundvee, beïnvloeden elkaar wederzijds. Het is derhalve gewenst deze vraagstukken in onderlinge samenhang te beschouwen.
1.1.2. Keuzebepalendefactoren
Van oudsher is door verschillende auteurs aandacht besteed aan de factoren
die de opzet van landbouwbedrijven bepalen (zie voor ons land STARING, 1872
en MINDERHOUD, 1952 en 1954). De onderlinge belangrijkheid van deze factoren is onderhevig aan wijzigingen, als gevolg van de technische vooruitgang en
de veranderende prijsverhoudingen. Er bestaat met betrekking tot dit onderwerp een vrij uitgebreide literatuur met een beschouwende, kwalitatieve benadering van de vraag in hoeverre onder de huidige omstandigheden en bij de in
gang zijnde ontwikkelingen differentiatie en/of specialisatie dan wel hun tegendeel economisch gewenst zijn in de landbouw. Men constateert daarin dat de
organisatie van de produktie der landbouwbedrijven onder invloed staat van
enerzijds integrerende krachten en anderzijds differentiërende krachten 1 . Als
vertegenwoordigers van de eerste groep worden genoemd het streven naar
respectievelijk risico vermindering, regelmatiger arbeidsfilms, het op peil houden van de bodemvruchtbaarheid en het streven naar zelfvoorziening ten aanzien van gezins- en bedrijfshuishouding vanwege kosten voor tussenhandel en
transport. Als krachten van de tweede groep worden genoemd de mogelijkheid
de produktie van het bedrijf zo goed mogelijk aan te passen aan de natuurlijke
en economische verhoudingen die het gevolg zijn van zijn ligging, de minder
sterke geestelijke belasting van de bedrijfsleider wanneer hij niet voor meerdere
produktierichtingen zich de toenemende kennis behoeft eigen te maken, het
efficiëntere gebruik van arbeid respectievelijk werktuigen bij grotere omvang
van een produktierichting en de voordelen ten aanzien van aankoop en afzet
van produktiemiddelen en produkten.
Na een analyse van de onderscheiden integrerende en differentiërende krachten komt men tot de conclusie dat de laatsten ten opzichte van de eersten bezig
zijn aan betekenis te winnen. Het zou ons te ver voeren hier een enigszins naar
volledigheid strevende bespreking te geven van bedoelde beschouwingen. In
plaats daarvan moge naar deze literatuur, die vooral interessant is met het oog
op de daarin gegeven inventarisatie en bespreking van de ter zake doende factoren, zelf worden verwezen (b.v. ANDREAE, 1964 en BERGMANN, 1962).
1

In deze literatuur worden krachten die integratie en parallelisatie bevorderen, veelal aangeduid alsintegrerende krachten. Krachten diedifferentiatie en specialisatie bevorderen, worden veelal differentiërende krachten genoemd.
4
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Voor een tweetal nauw samenhangende punten zullen wij een uitzondering
maken en deze hier wel bespreken, gezien hun belang voor de rundveehouderijgraslandbedrijven speciaal in het kader van de in 1.1.1 aan de orde gestelde
keuzemogelijkheden. Bedoelde punten, die ook bij bovengenoemde en andere
auteurs (zie b.v. STUDIEGROEP MELKVEEHOUDERIJ, 1965) bijzondere aandacht
krijgen, zijn : hetefficiëntere gebruik van arbeid respectievelijk werktuigen bij
toenemende omvangvan een produktierichting.
Het is bekend dat de arbeidsbehoefte van een bepaalde produktierichting op
een bedrijf bij een gegeven werktuigeninventaris niet evenredig met de omvang
van die produktierichting toeneemt. Immers een deel van de werkzaamheden
is binnen vrij ruime grenzen onafhankelijk van de omvang van de betreffende
produktierichting, terwijl een ander deel van de werkzaamheden vrijwel evenredig is met de produktie-omvang. Voor een produktierichting kan de totale
arbeidsbehoefte (y) per bedrijf derhalve worden getypeerd volgens de formule
y = b + ax. Hierin is b een constante per bedrijf, a een constante per eenheid
produkt en x de produktie-omvang. Bij toenemende produktie-omvang treedt
dus een daling van de arbeidsbehoefte per eenheid op. Deze daling is bij een
geringe produktie-omvang groot bij elke eenheid uitbreiding en neemt daarna
steeds af bij verder toenemende produktie-omvang. Wanneer immers de produktie-omvang van b.v. één tot twee eenheden stijgt, bedraagt de daling van de
constante arbeidsbehoefte 50% per eenheid, maar bij een even grote stijging
van de produktie-omvang van 50 naar 51 eenheden bedraagt deze daling nog
slechts ongeveer 2%. Bij een grote produktie-omvang nadert de gemiddelde
arbeidsbehoefte per eenheid dus steeds meer tot de marginale arbeidsbehoefte
(a); het constante deel van de arbeidsbehoefte per eenheid (b/x), evenals de
daling daarvan, wordt dan zeer klein ten opzichte van de variabele arbeidsbehoefte per eenheid.
De kwantitatieve betekenis van dit verschijnsel is groot in de veehouderij en
wel om twee redenen. In de eerste plaats dienen in deze sector immers vele
handelingen elke dag te worden herhaald, zoals in de rundveehouderij het melken en uitmesten, alsmede het vervoederen van verschillende produkten. Bovendien is bij al deze handelingen de constante per bedrijf relatief groot ten opzichte van de constante per eenheid produkt. Bij de graslandexploitatie daarentegen is dit verschijnsel minder belangrijk, aangezien hier de constante per bedrijf relatief klein isten opzichte van de constante per oppervlakte-eenheid.
ANDREAE (1964) en BERGMANN (1962) trekken hieruit de conclusie dat het uit
het oogpunt van arbeidsefficiency voordelig is het aantal categorieën vee te beperken, om een uitbreiding van het aantal dieren per categorie mogelijk te maken. Een dergelijke beperking van het aantal categorieën veeisvolgens ANDREAE
(1964, blz. 128) een vereiste indien men het aantal dieren per categorie wil vergroten, vanwege de door hem veronderstelde omstandigheid dat de hoeveelheid
voeder van eigen bedrijf, de stalruimte en de beschikbare arbeid beperkt zijn.
Met het oog op eerdergenoemde mogelijkheden tot variatie van de organisatie
van rundveehouderij-graslandbedrijven, moet hierbij evenwel worden opgemerkt dat de hoeveelheid voeder van eigen bedrijf op korte termijn kan worden
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vergroot door intensivering van de graslandexploitatie en op lange termijn
daarenboven door vergroting van de bedrijfsoppervlakte. Bovendien kan de
per dier benodigde hoeveelheid voeder van eigen bedrijf worden verminderd
door grotere voederaankopen. Beperking van het aantal categorieën vee is dus
niet de enige maatregel die een groter aantal dieren per categorie mogelijk kan
maken. Ook intensivering van de graslandproduktie, vergroting van het bedrijfsareaal en verhoging der voederaankopen zijn mogelijkheden daartoe.
Weliswaar kan dan inderdaad de beschikbare stalruimte beperkend worden,
maar hierin kan worden voorzien door verbouw of nieuwbouw van stalruimte
voor het vee. Een mogelijke beperking door de beschikbare arbeid kan binnen
zekeregrenzen zelfs bij gelijkblijvende arbeidsbezetting worden opgeheven, door
inschakeling van een loonwerker of door verdere mechanisatie. Vanzelfsprekend brengen deze maatregelen kosten met zich mee, maar dit houdt uiteraard
niet in dat ze derhalve onvoordelig zijn. Berekeningen zullen moeten uitwijzen
welke (combinatie) van de genoemde maatregelen van geval tot geval de voorkeur verdient.
Het is duidelijk dat het besproken verschijnsel - namelijk de lage arbeidsefficiency die zich bij een geringe produktie-omvang voordoet door de ongunstige verhouding tussen de componenten a en b - zwaarder gaat wegen naarmate de arbeid schaarser wordt en de arbeidslonen verder stijgen ten opzichte
van de overige prijzen. Ook neemt het belang van dit punt toe bij een stijgende
mechanisatiegraad (ANDREAE, 1964,blz. 34), omdat in dat geval het per bedrijf
constante deelvan dearbeidsbehoefte veelal toeneemt.
Is dus uit het oogpunt van arbeidsefficiency een bedrijfsplan met meerdere
produktierichtingen, elk met een geringe omvang, niet voordelig, uit het oogpunt van een efficiënt gebruik van werktuigen is dit evenmin het geval.1 De
totale kosten van een machine bestaan immers voor een aanzienlijk deel uit
vaste kosten en deze wegen weer zwaar bij een geringe produktie-omvang.
Naarmate de machines en werktuigen een grotere capaciteit hebben en/of meer
gespecialiseerd zijn is dit punt belangrijker. Hieruit wordt dan ook (o.a. door
ANDREAE, 1964, blz. 32-33 en blz. 61 en door BERGMANN, 1962, blz. 40-42) de
conclusie getrokken dat een verdere mechanisering bij de huidige bedrijfsgrootten gepaard moet gaan met een beperking van het aantal produktierichtingen per bedrijf. Ook hierbij moet echter weer worden opgemerkt, dat door
andere maatregelen tot op grote hoogte hetzelfde effect bereikt kan worden als
door beperking van het aantal produktierichtingen per bedrijf. Wij denken in
dit verband aan intensivering van de graslandproduktie, uitbreiding van de
oppervlakte cultuurgrond en voorzover het mechanisering van werkzaamheden
in de veehouderij betreft eveneens aan vergroting van de voederaankopen. Ook
hier zal derhalve per geval door berekeningen moeten worden nagegaan welke
wegdevoorkeur verdient.
Hoe de keuze ten aanzien van de bedrijfsorganisatie van rundveehouderij1
Het effect van dit punt voor een individueel bedrijf kan verkleind worden indien men afziet van volledig eigen mechanisatie. Mogelijkheden hiertoe zijn te vinden in een samenwerkingtussenbedrijven enindeinschakelingvaneenloonwerker (zieb.v. MARIS,1968).
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graslandbedrijven in een bepaalde situatie concreet zal uitvallen, hangt behalve
van de onderlinge belangrijkheid van de differentiërende en integrerende krachten in die situatie en van de prijsverhoudingen en de voorkeuren der ondernemers e.d. ook in sterke mate af van deverhouding tussen de beschikbare produktiefactoren. Speciaal tussen diewelkeniet op elk gewenst ogenblik en in elke
gewenste hoeveelheid kunnen worden aangetrokken of afgestoten, of waarbij
dit slechts mogelijk is ten koste van grote financiële offers. In dit opzicht bestaan grote verschillen tussen de produktiefactoren.
De beschikbare arbeid is binnen een produktiecyclus veelal een gegeven
grootheid. Maar ook op langere termijn is deze niet naar believen te variëren.
Het arbeidsaanbod kan in de praktijk immers vaak slechts met een volle arbeidskracht tegelijk worden uitgebreid of ingekrompen, omdat losse arbeid
moeilijk is aan te trekken. Bovendien is inkrimping van het arbeidsaanbod op
de vele eenmansbedrijven helemaal uitgesloten zolang men zijn beroep op het
bedrijf wilblijven uitoefenen en nevenwerkzaamheden uitsluit.
De factor grond is per bedrijf evenmin als de arbeidsbezetting naar believen
te veranderen. De mogelijkheid om een dicht bij het eigen bedrijf gelegen stuk
grond te kopen of te pachten doet zich niet frequent voor, al is het grondverkeer delaatstejaren toegenomen.
Van deproduktiemiddelen die in defactor kapitaal worden samengevat, kunnen de duurzame (d.w.z. niet in één produktiecyclus van b.v. een jaar teniet
gaande) produktiemiddelen ook niet op elk gewenst ogenblik en in alle gewenste hoeveelheden of aantallen worden gevarieerd. Verandering brengt hier
veelal extra kosten met zich mee vanwege het feit dat bij deze produktiemiddelendikwijls aanzienlijke verschillen bestaan tussen aan- en verkoopprijzen. Dit
ismet name het geval voor degebouwen en inietsmindere mate ook voor werktuigen en trekkers. De gebouwen moeten op korte termijn derhalve als weinig variabel worden gezien. Er is evenwel een tendens waar te nemen tot het
ontwerpen en stichten van gebouwen met een zodanige constructie dat aanpassingen en/of vergrotingen gemakkelijker tot stand zijn te brengen.
Bij de aanpassing van omvang en samenstelling van de werktuigeninventaris
doet zich het probleem voor dat veelal slechts een gelijktijdige wijziging van
bepaalde combinaties van trekkracht en werktuigen inaanmerking komt, inverband met de toe te passen ketens van op elkaar afgestemde arbeidsmethoden.
Een ander voor onze studie belangrijk duurzaam produktiemiddel, de veestapel, is naar omvang en samenstelling veel gemakkelijker te wijzigen dan de
hierboven genoemde en heeft derhalve per bedrijf gezien een veel meer variabel
karakter, evenals de niet-duurzame produktiemiddelen.
Tenslotte zijgememoreerd dat hetvermogen dat beschikbaar isofkan worden
aangetrokken om te worden geïnvesteerd in het bedrijf, beperkend kan zijn en
zodoende een factor kan vormen die de keuze ten aanzien van de bedrijfsorganisatie mede bepaalt.
Wij zijn van mening dat bij de bestudering van deeerder genoemde mogelijkheden tot variatie in de bedrijfsorganisatie van rundveehouderij-graslandbedrijven, althans bij de beschouwing op korte termijn, een centrale betekenis
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 70-3 (1970)
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moet worden toegekend aan de verhouding tussen hetgeen per bedrijf beschikbaar is aan grasland enerzijds en bewerkingscapaciteit, zoals bepaald door arbeid, werktuigen en trekkracht anderzijds. Zoals gesteld, hebben aan de ene
kant de oppervlakte grasland en de bewerkingscapaciteit en daarmede de verhouding tussen beide grootheden op korte termijn per bedrijf een vast karakter.
Aan de andere kant staan op de rundveehouderij-graslandbedrijven bij de
samenstelling van het optimale bedrijfsplan vele produktieprocessen ter keuze,
met zeer uiteenlopende behoeften aan grond en bewerkingscapaciteit. Het ligt
dus voor de hand aan te nemen dat deze keuze in een bepaalde bedrijfssituatie
zo zal uitvallen dat de behoeften aan grasland en bewerkingscapaciteit in het
optimale bedrijfsplan, afhankelijk van andere factoren zoals de prijsverhoudingen, in meer of minder sterke mate een afspiegeling vormen van de verhouding
tussen de beschikbare oppervlakte grasland en de aanwezige bewerkingscapaciteit in die bedrijfssituatie. De vraag dringt zich derhalve op of de verschillen die van bedrijf tot bedrijf bestaan in de verhouding tussen grond en
bewerkingscapaciteit, dienen te leiden tot een differentiatie in de bedrijfsorganisatie van rundveehouderij-graslandbedrijven.
Op langere termijn gezien hebben grond en bewerkingscapaciteit een meer
variabel karakter. In het onderzoek betreffende de besproken variatiemogelijkheden van de bedrijfsorganisatie van rundveehouderij-graslandbedrijven dient
derhalve ook devraag te worden betrokken naar de optimale verhouding tussen
bedrijfsoppervlakte, arbeidsbezetting enuitrustingmetwerktuigenen trekkracht,
alsmede de absolute omvang van deze grootheden.
We moeten nog een element in de beschouwingen betrekken dat in het voorgaande op de achtergrond bleef, namelijk de verandering in de technische en
economische verhoudingen in de tijd. Dit element beïnvloedt de eerdergenoemde keuzebepalende factoren en onderstreept het belang van de in 1.1.1 besproken keuzemogelijkheden voor de praktijk. Hierdoor ontstaat immers de noodzaak tot een voortdurende heroriëntatie met betrekking tot de meest gewenste
bedrijfsorganisatie. Enerzijds moet steeds worden nagegaan hoe de produktie
optimaal kan worden aangepast aan wijzigende prijsverhoudingen, anderzijds
dient men zo goed mogelijk gebruik te maken van een vooruitgang in de stand
van de techniek1. Laatstgenoemde vooruitgang is de laatste jaren het meest
sprekend geweest op arbeidstechnisch terrein, meer dan op bijvoorbeeld fok-,
teelt- en voedingstechnisch gebied hoewel ook daar vooruitgang is geboekt. De
toenemende mechanisatiemogelijkheden, ondersteund door een voor hun toepassing gunstige ontwikkeling der prijsverhoudingen (zie b.v. L.E.I.-C.B.S.,
1968, blz. 147-148), hebben tot gevolg dat de hoeveelheid werk die per arbeidskracht verzet kan worden, sterk wordt vergroot.
De toenemende bewerkingscapaciteit per man oefent vanzelfsprekend een
sterk opwaartse druk uit op de produktie per man. Hoe de produktie per arbeidskracht wordt opgevoerd, hangt weer van de omstandigheden af. Bij gege1

Hieronder verstaan wijallevindingen waardoor een gunstiger transformatie-verhouding
tussen produktiemiddel en produkt wordt mogelijk gemaakt bij een gegeven inzet van produktiemiddelen of een gegeven produktie-omvang.
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ven bedrijfsoppervlakte en arbeidsbezetting zal de intensiteit van de graslandproduktie kunnen worden opgevoerd, in samenhang waarmee de veestapel kan
worden uitgebreid of de voederaankopen per dier kunnen worden verkleind.
Een andere mogelijkheid is het kiezen van een arbeidsintensievere vorm van
rundveehouderij. Indien alleen de oppervlakte grasland per bedrijf vast ligt,
zullen bovengenoemde maatregelen moeten concurreren met een verlaging van
de arbeidsbezetting. Moet daarentegen juist de arbeidsbezetting per bedrijf als
gegeven worden aanvaard en kan de bedrijfsoppervlakte worden uitgebreid,
dan zullen eerstgenoemde maatregelen concurreren met uitbreiding van de produktie door middel van aantrekken van meer land.
In het voorgaande werd er op gewezen dat de keuze ten aanzien van de in
1.1.1besproken variatiemogelijkheden met betrekking tot de bedrijfsorganisatie
van rundveehouderij-graslandbedrijven, afhankelijk is van verschillende factoren. Hierbij, zo werd gesteld, spelen de verhoudingen tussen de beschikbare
produktiefactoren een grote rol, speciaal die tussen oppervlakte grasland enerzijds en bewerkingscapaciteit anderzijds. Tevens werd er op gewezen dat de in
1.1.1ten tonele gevoerde vraagstukken kunnen worden onderzocht bij statische
verhoudingen ten aanzien van prijzen en stand van de techniek, maar ook in
samenhang met een dynamische ontwikkeling op deze punten.
Wij zullen in1.2nagaan in hoeverre op dit terrein studie isverricht. In 1.3 zal
worden besproken of er behoefte is aan nader onderzoek en tevens zal daar
worden aangegeven welke situaties daarbij zullen worden beschouwd.
1.2. ANALYSE VAN LITERATUURGEGEVENS

1.2.1. Algemeen
De in de vorige paragraaf opgeworpen vragen, die kunnen worden beschouwd als economische kernproblemen der rundveehouderij-graslandbedrijven, worden in vele publikaties en artikelen aan de orde gesteld. Meestal in
kwalitatieve, doch soms ook in kwantitatieve zin. De veelheid van artikelen is
zogroot dat wij ons moeten beperken bij de bespreking daarvan. Enerzijds zullen wij vrijwel uitsluitend aandacht schenken aan studies met een kwantitatieve
benadering van deze vraagstukken, anderzijds zal de bespreking strikt plaatsvinden vanuit de in de vorige paragraaf ontwikkelde gezichtshoek. Laatstgenoemd punt houdt in dat de verhouding tussen de beschikbare hoeveelheden
grasland en arbeid als indelingscriterium zal dienen bij de bespreking. Het gaat
ons in deze paragraaf in de eerste plaats om een antwoord op de vraag in hoeverre de in 1.1aan de orde gestelde variatiemogelijkheden met betrekking tot
de bedrijfsorganisatie van rundveehouderij-graslandbedrijven reeds zijn onderzocht. Derhalve zullen wij de aandacht richten op de vraagstelling in de betreffende publikaties en de uitkomsten voorshands buiten beschouwing laten.
Deze zullen worden besproken in aansluiting op en in vergelijking met de resultaten van ons onderzoek.
Zoals gesteld zal de analyse van de literatuur op het onderhavige terrein
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 70-3 (1970)
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plaatsvinden met alsindelingscriterium deverhouding tussen de beschikbare
hoeveelheden grasland enarbeid. In1.2.2zalworden nagegaan wat is onderzocht voor de situatie dat geen cultuurgrond beschikbaar isen in1.2.3voor de
situatie dat dit wel het geval is. In beide gevallen zullen wij eerst aangeven welk
onderzoek op het terrein van de in1.1 besproken vraagstukken iste verwachten
vanuit onze gezichtshoek. Daarbij zullen wij gebruik maken van een grafische
voorstellingswijze die in opzet is ontleend aan VAN RIEMSDIJK (1962).
Bedoelde grafieken hebben betrekking op bedrijven die bij gelijke produktieomstandigheden enarbeidsbezetting, verschillen in oppervlakte cultuurgrond
en opkorte termijn variabele produktiemiddelen. Ook degebouwen worden
variabel geacht, tenzij anders is aangegeven. De uitrusting met werktuigen
wordt bij uiteenlopende bedrijfsoppervlakte constant verondersteld, doch achtereenvolgens kunnen situaties met verschillende werktuigeninventarissen worden vergeleken. In deze grafieken nu wordt aangegeven welke samenhang onder
de gestelde verhoudingen kan worden verwacht tussen de oppervlakte grasland
per man en:
1. de geldswaarde der voortgebrachte produkten (lijn 1infig.1)
2. het saldo van de bruto-opbrengsten verminderd met de kosten van de grond
en dekosten van demet hetbedrijfsareaal ofmet de omvangvan de veestapel
variabele kostenbestanddelen, zoals debemestingskosten, debijkomende voederkosten en de overige op korte termijn variabele kosten van grasland en vee,
en ingeval de gebouwen variabel zijn ook het deel van de gebouwenkosten dat
rechtstreeks samenhangt met de omvangvan de veestapel (lijn 2)
3. de voor de bedrijven niet op korte termijn te variëren kosten, voorzover niet
begrepen onder 2(lijn 3)
4. hetverschil tussen deopbrengsten endetotale kosten 1; ditverschil is bij
elke oppervlakte grasland perman gelijk aandeafstand inverticale richKOSTENEN
OPBRENGSTEN (GLD/MAN)

FIG. 1. Basisschema van het verband
tussen de kosten en opbrengsten van
eenbedrijf endeoppervlakte grasland
OPPERVLAKTE GRASLAND ( HA/MAN)

per arbeidskracht (naar VAN RIEMSDIJK,1962)

1

Bij de kosten latenwij evenwel een vergoeding voor bedrijfsleiding buiten beschouwing.
Lijnstuk 4isdus gelijk aan het 'netto-overschot' zoals dat wordt gedefinieerd inhet tweede
rapport van de LANDELIJKEADVIESCOMMISSIEVOOR BEDRIJFSECONOMISCHE ANALYSE(1963, bij-

lageIV).
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ting tussen de lijnen 2 en 3, zoals in figuur 1bij een oppervlakte van Bha per
man bij wijze vanvoorbeeld isaangegeven (üjnstuk 4).
In figuur 1, waaraan overigens geen kwantitatieve betekenis moet worden
gehecht, zijn genoemde lijnstukken ter verduidelijking voor een bepaald geval
in tekening gebracht voor een klein traject van bedrijfsoppervlakte per man.
Voor de overzichtelijkheid zullen wij in de volgende figuren lijnstuk 1meestal
buiten beschouwing laten.
1.2.2. Bedrijvenzonder cultuurgrond
In de situatie dat geen cultuurgrond beschikbaar isen het rundvee dus geheel
op basis van aangekocht voeder wordt gehouden, zijn er van de in 1.1opgeworpen vragen slechts enkele aan de orde. Namelijk met welke categorie(ën) rundveekunnen in dit geval de beste financiële bedrijfsresultaten worden behaald en
hoe zijn deze resultaten? Genoemde vragen kunnen worden gesteld bij een gegeven situatie ten aanzien van gebouwen, werktuigeninventaris, arbeid en
arbeidsmethoden e.d., maar ook kan daarnaast demeestgewenste omvang en/of
samenstelling van arbeidsbezetting, werktuigeninventaris en gebouwen, alsmede de meest gewenste combinatie van arbeidsmethoden, onderwerp van studie zijn.
Het is niet onaannemelijk te verwachten dat op de rundveehouderijbedrijven
zonder grasland die categorieën rundvee bedrijfseconomisch gezien het beste
zullen passen, die relatief veel arbeid en relatief weinig ruwvoeder nodig hebben
zoals kalveren gedurende de eerste levensmaanden en melkvee, althans indien
andere factoren zoalsdeprijsverhoudingen dit niet verhinderen.
In de grafische voorstelling wordt lijnstuk 1 in deze situatie weergegeven
door een punt op de Y-as boven de oorsprong. Het hangt van de verhouding
tussen de geldswaarde der produktie en de variabele kosten per dier af, of het
punt dat lijnstuk 2voorstelt zich onder dan welboven de oorsprong op de Y-as
zal bevinden. Of in het laatste geval sprake isvan eenpositief dan wel een negatief netto-overschot, hangt bovendien af van het aantal eenheden veedat bij een
gegeven bewerkingscapaciteit gehouden kan worden en van de hoogte van de
vaste kosten.
Voor Nederlandse omstandigheden iszeer weinig onderzoek verricht naar de
economische mogelijkheden van rundveehouderijbedrijven zonder grasland.
Betreffende de kalvermesterij met melkvervangende preparaten zijn o.a. door
BRAKS (1965) een aantal berekeningen opgesteld. Zoals reeds eerder werd gesteld, zullen wij deze en andere vormen van rundveemesterij buiten beschouwing laten.
VISSER (1962) en DIJKSTRA (1962a) hebben begrotingen opgesteld voor tweemansbedrijven met één hectare grond en uitsluitend melkvee, waarvoor al het
benodigde voeder wordt aangekocht. In de aanvulling van de melkveestapel
wordt voorzien door nieuwmelkse koeien aan te kopen, die aan het einde van
de lactatieperiode 'melkend worden gemest'. In deze begrotingen wordt geen
vergelijking gemaakt met bedrijfstypen zonder land waarbij andere categorieën
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 70-3 (1970)
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rundvee worden gehouden. GARMING (1969, concept-publikatie1) voert een
programmering uit voor een eenmansbedrijf zonder cultuurgrond. De veestapel
van dit bedrijf bestaat volledig uit melkvee dat gemiddeld gedurende vijf lactatieperioden wordt aangehouden.
Zoals bekend komen in de U.S.A. melkveehouderijbedrijven zonder cultuurgrond voor. Wij zullen niet ingaan op de literatuur hierover, vanwege de andersoortige omstandigheden waaronder deze bedrijven produceren.
'T HART (1960) zegt b.v. dat de melkveehouderij zonder land in de U.S.A.
vrijwel alleen daar voorkomt waar demelk als consumptiemelk (met aanmerkelijk hogere opbrengstprijzen dan voor de melk die tot boter en kaas e.d. wordt
verwerkt) wordt afgezet en de produktie van ruwvoeder relatief duur is ten opzichte van het krachtvoeder, zodat hoge krachtvoedergiften rendabel zijn. In
ons land bespeurt 'T HART (1960) echter nog geen tendens van een hoge opbrengstprijs voor consumptiemelk. Bovendien ishier het ruwvoeder relatief nog
steedsgoedkoop teproduceren invergelijking met het krachtvoeder. Het is naar
de mening van deze auteur dan ook zeer de vraag of deze scheiding tussen voederproducent en melkveehouder voor meer algemene toepassing in ons land in
aanmerking komt. Overigens is uit de publikatie van VRIEND (1962) af te leiden
dat ruwvoeder, zoals lucernehooi, in de Verenigde Staten weliswaar duur is ten
opzichte van krachtvoeder maar goedkoop ten opzichte van melk in vergelijkingmet Nederland.
1.2.3. Bedrijvenmet cultuurgrond
Voor rundveehouderij-graslandbedrijven met cultuurgrond zijn alle in 1.1 gestelde vragen aan de orde. Deze vragen die liggen op het terrein van de koppeling van graslandexploitatie enrundveehouderij, degebruikswijze van het grasland, de intensiteit van de graslandproduktie en de categorieën rundvee, moeten
worden onderzocht bij uiteenlopende verhoudingen tussen oppervlakte grasland en arbeid. Hierbij kan worden uitgegaan van een gegeven situatie ten aanzienvan gebouwen, werktuigeninventaris, arbeid enarbeidsmethoden e.d., maar
ook kunnen deze punten zelf deel uitmaken van de vraagstelling. Voorts dient
voor elk der beschouwde situaties te worden nagegaan welk verband bestaat
tussen de financiële bedrijfsuitkomsten en de oppervlakte grasland, zodat conclusies kunnen worden getrokken ten aanzien van de optimale verhouding tussenbedrijfsoppervlakte en arbeid.
Graslandexploitatie en rundveehouderij zullen waarschijnlijk, althans bij
geringe bedrijfsoppervlakten per man, gekoppeld in de bedrijven voorkomen.
Ook ligt het voor de hand dat bij geringe bedrijfsoppervlakte per man een intensieve graslandproduktie met hoge stikstofgiften past en een graslandgebruik
dat sterk op de beweiding isgericht. DIJKSTRA (1962b, 1962c) maakt b.v. duide1
Deze concept-publikatie bespreken wij in onze studie, aangezien blijkens een telefonische
mededeling van de auteur (oktober 1969) in de definitieve publikatie dezelfde technische en
economische relaties en dus dezelfde bedrijfsplannen zullen worden opgenomen als in de
concept-publikatie. De definitieve publikatie zal hoogstwaarschijnlijk gereed zijn voordat
onze studie in druk is verschenen.
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lijk door berekening van de kostprijzen van weidegras en geconserveerde graslandprodukten en vergelijking daarvan met de prijzen van ruwvoeders van
akkerbouwbedrijven en krachtvoeder, dat weidegras per eenheid zetmeelwaarde veel goedkoper is dan geconserveerde graslandprodukten en andere voedermiddelen. Ook al zijn op genoemde berekeningen aanmerkingen te maken,
vooral met het oog op de waardering van de arbeid (zie ter vergelijking b.v.
HORRING, 1948), toch isgenoemd prijsverschil zo groot dat verwacht mag worden dat bij eengeringe oppervlakte grasland per man de nadruk met betrekking
tot het graslandgebruik zeer sterk op debeweiding zalliggen. Indien immers een
aanzienlijk deel van de grasgroei bestemd zou worden voor hooi- en kuilwinning dan zou dit inhouden dat ofwel weinigdieren worden gehouden, wat gezien
de relatief overvloedige arbeid waarschijnlijk verre van voordelig zal zijn, ofwel
dat men zich de voordeliger vervanging van aangekochte voeders door weidegras 's zomers laat ontgaan in ruil voor de minder voordelige substitutie van
aangekochte voeders door geconserveerde graslandprodukten van het eigen
bedrijf 'swinters.
Met betrekking tot de samenstelling van de veestapel kan de verwachting
worden uitgesproken dat de categorieën die relatief veel arbeid en relatief weinig ruwvoeder nodig hebben, zoals melkvee en kalveren gedurende de eerste
levensmaanden, bij een geringe bedrijfsoppervlakte per man aanvankelijk waarschijnlijk nog een sterke concurrentie-positie bezitten (zie b.v. BERGMANN, 1961
en 1962).
Het lijkt opgrond van hetbovenstaande voor de hand te liggen dat de marginale waarde van grasland bij een geringe oppervlakte per man hoog en derhalve de helling van lijnstuk 2 groot zal zijn. Indien rundveehouderij zonder
land vanwege de te verwachten bedrijfsresultaten niet in aanmerking komt,
neemt het saldo in dit traject immers recht evenredig met de bedrijfsoppervlakte
toe, totdat debeschikbare bewerkingscapaciteit inéén of meer perioden van het
jaar niet langer toereikend is om nog meer land op dezelfde intensieve wijze te
exploiteren, althans niet zonder uitbreiding van de werktuigeninventaris of inschakeling vaneenloonwerker. In figuur 2isdezeontwikkelingvanhet bedrijfssaldo bij geringe oppervlakte per man (traject O B ^ weergegeven door een
onderbroken rechte lijn vanuit de oorsprong. Indien daarentegen in bedrijfseconomisch opzicht wel perspectieven zouden bestaan voor rundveehouderij
zonder land, dan zou uitbreiding van de oppervlakte grasland in het begintraject de substitutie mogelijk maken van aangekochte voedermiddelen door het
betrekkelijk goedkoop te produceren weidegras, waardoor eveneens een hoge
marginale waarde van land zou ontstaan. Deze ontwikkeling van het bedrijfssaldo in het oppervlakte-traject OBj is in figuur 2 weergegeven door een getrokken lijn dieontspringt opdeY-asboven de oorsprong.
Overschrijdt deoppervlakte grasland eenzekeregrens(B t infig.2)danzal het
niet meer mogelijk zijn bij de gegeven bewerkingscapaciteit nog meer grasland
tegebruiken, zonder het bedrijfsplan per ha gezien arbeidsextensiever te maken.
De noodzakelijke aanpassing zal waarschijnlijk een verlaging van de veedichtheid inhouden als gevolg van extensivering van de graslandproduktie en misMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 70-3 (1970)
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KOSTENEN
OPBRENGSTEN (GLD/MAN)

OPPERVLAKTE GRASLAND (HA/MAN)

FIG. 2. Schemavanhetverband tussendekostenenopbrengsten vaneenbedrijf endeoppervlaktegrasland perarbeidskracht, onder invloedvaneenlimiterende bewerkingscapaciteit

schien ook in samenhang met een vervanging van aangekochte voedermiddelen
door geconserveerde graslandprodukten van het eigenbedrijf. Ook kan worden
overgeschakeld op categorieën rundvee die ten opzichte van de benodigde
arbeid relatief veel ruwvoeder kunnen verwerken (zie b.v. BERGMANN, 1961 en
1962), zoalsjongvee na de eerste levensmaanden. Wellicht is het ook voordelig
het bedrijfsplan zodanig te kiezen dat niet alleen het aandeel van het eigen ruwvoeder in de totale voederbehoefte van het vee wordt verhoogd, maar ook het
aandeel weidegras in procenten van de hoeveelheid eigen voeder. JUNGEHÜLSING (1961) laat aan de hand van uitgebreide berekeningen zien dat het
mogelijk is laatstgenoemd aandeel te beïnvloeden en wel door de keuze van de
categorieën vee die worden gehouden, door verschuiving van de afkalfdatum,
door de leeftijd bij de eerste keer afkalven en door het tijdstip van verkoop van
het vee.Ook 'T HART(1960)wijstopdemogelijkheid dezeverhoudingtevariëren.
Eveneens moet de mogelijkheid worden nagegaan of het voordelen biedt de
extensivering van het bedrijfsplan te vertragen door inschakeling van een loonwerker. Dit ishet geval wanneer de daling van het saldo tengevolge van de loonwerkkosten, meer dan goedgemaakt wordt door de verhoging van het saldo als
gevolgvan een intensiever bedrijfsplan dan mogelijk iszonder inschakeling van
de loonwerker. Indien losse arbeid kan worden aangetrokken dan moet hiermeeopdezelfde wijze rekeningworden gehouden.
In aldezegevallen zal evenwel het saldo per ha dalen, hetgeen tot uiting komt
ineen minder steilehellingvan lijn 2in figuur 2bij eengrotere oppervlakte grasland per man dan Bl ha. In deze figuur isaangenomen dat, ondanks deze daling
van het saldo per ha grasland, het totale saldo toch nog stijgt.
Het bedrijfsplan zal zich bij toenemende oppervlakte grasland in de gekozen
richting blijven wijzigen, totdat een nieuwe factor beperkend wordt. De oppervlakte grasland per man waarbij dit gebeurt geven wij in fig. 2 aan met B 2 . De
nu beperkende factor kan opnieuw worden gevormd door de bewerkingscapaciteit inéén of meer perioden van hetjaar, maar kan b.v.ook ontstaan doordat de
14
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categorieveediewerd teruggedrongen, thans geheel is vervangen.
Hierna doet zich bij B 2 ha per man dezelfde vraag voor als eerder bij B I ; namelijk welke der vele mogelijkheden tot aanpassing van het bedrijfsplan (naast
de eerdergenoemde maatregelen moet ook de produktie van geconserveerde
graslandprodukten voor de verkoop in de beschouwing worden betrokken) zal
bijtoenemende oppervlaktepermandebestebedrijfsuitkomsten leveren?Infig.2
is aangenomen dat het mogelijk is in het oppervlakte-traject van B 2 naar B 3 ,
enzovoort tot aan Bn ha per man, zodanige aanpassingen van de bedrijfsplannen te kiezen dat het bedrijfssaldo (lijn 2) nog verder kan worden verhoogd
ook aldaalt het saldoper ha.
Bij Bn ha grasland per man wordt dus het hoogst bereikbare saldo en het
hoogst bereikbare netto-overschot per man behaald bij de gegeven uitgangspunten. Wanneer nog meer land per man beschikbaar zou zijn dan zou dit
beter niet door het bedrijf zelf kunnen worden geëxploiteerd. Zou dit wel gebeuren dan zou het bedrijfssaldo dalen. Lijnstuk 2 vertoont dus van Bn naar
Bn + !, enzovoort, een daling.
In het voorgaande is de mogelijkheid de werktuigeninventaris aan te passen
buiten beschouwing gelaten. Deze mogelijkheid zal evenwel ook in ogenschouw
moeten worden genomen. Hierbij wordt het bepalen van het juiste punt van
aanpassing bemoeilijkt door het feit dat deze aanpassingen in hele eenheden en
dus schoksgewijs moeten plaatsvinden. In fig. 3a zijn twee werktuigeninventarissen bij uiteenlopende oppervlakte per man met elkaar vergeleken1. De lijnstukken 2' en 3' hebben betrekking op een meer uitgebreide werktuigeninventaris dan die waarmee delijnstukken 2en 3corresponderen. De uitgebreide werktuigeninventarisbrengthogerevastekosten metzichmee(3't.o.v.3),maar maakt
het mogelijk dedalingvan het saldoper ha tevertragen, waardoor het maximale
bedrijfssaldo hoger ligt en bij een grotere bedrijfsoppervlakte wordt bereikt
(2' t.o.v. 2).Vanaf Ba ha grasland per man neemt het verschil in bedrijfssaldo
tussen de meer (2') en minder (2)uitgebreide werktuigeninventaris steeds verder
toe. BijB„hawordt het verschil in vaste kosten vandebeide werktuigeninventarissen juist gecompenseerd door het verschil in saldo. Bij minder dan B b ha
grasland per man verdient de minst uitgebreide werktuigeninventaris dus de
voorkeur endaarnademeer uitgebreide.
In fig. 3b die dezelfde schaalverdeling op beide assen heeft alsfig.3a, zijn de
gegevens van fig. 3a met uitzondering van de niet optimale gedeelten overgenomen. Het arbeidsinkomen dat hierin is aangegeven, kan worden afgeleid uit
de lijnstukken 2opt- en 3opt- en de eveneens aangegeven arbeidskosten. Het arbeidsinkomen vertoont, in tegenstelling tot de lijnstukken 2 opt- en 3 opt ', vanzelfsprekend geen getrapt verloop bij Bb ha per man. Wel is het verloop in zekere zin geknikt, daar de hellingen van 2 en 2' verschillend zijn bij B b ha per
man.
In figuur 4a is de mogelijke ontwikkeling van het arbeidsinkomen bij toene1

Dat in deze figuur aan de lijnstukken 2 gemakshalve een gebogen verloop is gegeven in
tegenstelling tot het gebrokenverloop infig.2,isin ditverband niet van wezenlijk belang.
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mende oppervlakte grasland per man aangegeven. Hierbij is aangenomen dat
de werktuigeninventaris steeds is aangepast aan de behoefte van het optimale
bedrijfsplan. Kalvermesterij metmelkvervangende preparaten isbuiten beschouwing gelaten.
Bij Bx worden alle kosten1 juist gedekt. Bij een geringere oppervlakte dan Bx
ha per man kan men dus slechts een voldoende arbeidsinkomen behalen indien
men een niet aan de grond gebonden produktierichting aantrekt, zoals varkensof pluimveehouderij of kalvermesterij, ofwel indien men een nevenberoep buiten het bedrijf kiest. Bij Bxha per man worden weljuist allekosten gedekt, maar
er is geen ruimte om een ongunstige ontwikkeling ten aanzien van de prijsverhoudingen op te vangen. Het zou vanzelfsprekend economisch onjuist zijn
de bedrijfsgrootte op Bx ha per man af te stemmen, wanneer de bedrijfsoppervlakte bij een gegeven arbeidsbezetting variabel mag worden geacht.
KOSTEN ENOPBRENGSTEN (GLD/MAN )

31

^

p

3a

Bb
OPPERVLAKTE GRASLAND (HA/MAN )

KOSTENENOPBRENGSTEN (GLD/MAN )

OPT.

ARBEIDSINKOMEN

ARBEIDSKOSTEN

FIG. 3. Het verband tussen kosten, opbrengsten en arbeidsinkomen van een bedrijf en deoppervlakte grasland per arbeidskracht, bij twee werktuigeninventarissen met een verschillende bewerkingscapaciteit
1
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Met uitzondering vaneenvergoeding voor bedrijfsleiding.
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Bij de aangenomen prijsverhoudingen ligt de optimale oppervlakte grasland
bij B z ha per man. Bij deze oppervlakte kan tevens de grootste stijging worden
opgevangen van de lonen of van de overige kostenelementen die niet variëren
met de oppervlakte cultuurgrond per bedrijf. De oppervlakte grasland per man
waarbij de grootste stijging van de kosten van de grond kan worden opgevangen,ligtevenwel niet bij B z maar bij By,zoals ook infig.4a istezien. De grootst
mogelijke stijging van de kosten van de grond die hier nog opgevangen zou
kunnen worden, namelijk het quotiënt tussen het netto-overschot (4y) en de
oppervlakte By,isimmers groter dan bijenigeandere oppervlakte per man.
De laatste jaren is de kostenstijging van de grond en vooral van de arbeid
sterker geweest dan van de overige kostenfactoren (zie bijv. L.E.I.-C.B.S., 1968,
blz. 148). Zou deze ontwikkeling zich in de toekomst voortzetten, dan zou de
na te streven oppervlakte grasland per man dus tussen By en B z ha liggen enwel
iets dichter bij B z . Wanneer men evenwel rekening houdt met een verdere toename van de bewerkingscapaciteit per man in de toekomst dan ishet verstandiger B z als optimum aan te houden, omdat immers de oppervlakte per man niet
op elk gewenst tijdstip naar believen kan worden gewijzigd.
KOSTEN ENOPBRENGSTEN (GLD/ MAN)

ARBEIDSINKOMEN

ARBEIDSKOSTEN

KOSTEN EN OPBRENGSTEN(GLD/MAN)

ARBEIDSINKOMEN
ARBEIDSKOSTEN

FIG. 4. Hetverbandtussenarbeidskostenenarbeidsinkomen vaneenbedrijf endeoppervlakte
graslandper arbeidskracht
a bijgunstigerentabiliteit
b bijmindergunstigerentabiliteit
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Er kan nog worden opgemerkt dat de punten Bx, By en B z vrij ver van elkaar
liggen in de situatie dat er een betrekkelijk hoog positief netto-overschot is te
behalen bij B z (ziefig.4a).In desituatiewaarin bij B z slechts een gering positief
netto-overschot isteverwachten, liggen depunten Bx, Byen B z dichter bij elkaar
(ziefig.4b) en indien het netto-overschot nul is bij B z ha per man vallen de drie
punten zelfs samen.
Bovendien zullen de punten Bx, By en B z , bij een gegeven netto-overschot bij
B z , dichter bij elkaar liggen naarmate de curve van het arbeidsinkomen een
sterkere kromming vertoont, doordat er maar weinig substitutiemogelijkheden
bestaan bij de aanpassing van het teeltplan. Wanneer er daarentegen veel substitutiemogelijkheden bestaan met elk voor zich geringe verschillen in beloning
voor de limiterende factoren, dan zal dit resulteren in een zwakkere kromming
over een langer traject van de curve die het arbeidsinkomen weergeeft. De punten Bx, By en B z zullen in dat geval aanzienlijk in bedrijfsoppervlakte kunnen
uiteenlopen.
Het breedste onderzoek op het terrein dat hier aan de orde is,isverricht door
BERGMANN (1962). Hij gaat uit van de gedachte dat indien de verhouding tussen

de beschikbare hoeveelheden arbeid envoeder van eigen bedrijf varieert, de verhouding tussen de arbeidsbehoefte en de behoefte aan voeder van het eigen
bedrijf hierbij moet worden aangepast door middel van de keuze van de juiste
categorieën rundvee en door voederaan- en verkopen. Het produktieniveau van
het grasland wordt hierbij door deze auteur als gegeven beschouwd. De mogelijkheid devoederproduktie per ha grasland tevariëren door middel van de stikstofgift blijft dusbuiten beschouwing.
BERGMANN onderscheidt eerst een vijftiental typen van meer of minder sterk
gespecialiseerde en gedifferentieerde rundveehouderij-graslandbedrijven. Deze
verschillen vooral in de categorieën rundvee die worden gehouden en daarnaast
ook in de omvang van de ruwvoederwinning, zodanig dat de voederbehoefte
van het eigen bedrijf bij gelijkblijvende arbeidsbehoefte steeds toeneemt. Vervolgens gaat hij voor de onderscheiden typen na, hoeveel dieren kunnen worden
verzorgd door de vaste arbeidsbezetting van twee krachten en hoeveel grasland
met een bepaald produktieniveau hiervoor nodig is. De verschillende bedrijfstypen vormen tezamen een interessant systeem van op elkaar aansluitende bedrijven met een sterke onderlinge handel in rundvee van bepaalde categorieën
en leeftijden en met eveneens onderlinge handel in veevoeder. BERGMANN geeft
geen berekeningen voor rundveehouderijbedrijven zonder grasland. De oppervlakte cultuurgrond moet naar zijn mening in elk geval zo groot zijn dat het
vee gedurende de gehele zomer voldoende weidegras tot zijn beschikking heeft.
Waarom verdere verhoging van de veedichtheid boven deze grens niet in aanmerkingkomt, wordt niet uiteengezet.
Het is duidelijk dat het bij deze benadering twijfelachtig is, of de aldus berekende bedrijfsplannen ook inderdaad overeenstemmen met de plannen die bij
de betreffende bedrijfsoppervlakten optimaal zijn. Immers: voorafgaande aan
de berekeningen isvoor elk bedrijfstype reeds een keuze gedaan ten aanzien van
18
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verschillende essentiële onderdelen van het bedrijfsplan, zoals de samenstelling
van de veestapel, de verhouding tussen voederaankopen en eigen voederwinning per dier en de stikstofbemesting. Deze punten zouden bij de bepaling van
het optimale plan bij een bepaalde bedrijfsoppervlakte evenwel niet als gegeven
moeten worden beschouwd, dochjuist alsresultaat van de berekeningen moeten
worden gevonden. De bedrijfsoppervlakte die bij de berekeningen van BERGMANN als uitkomst wordt gevonden, zou daarentegen juist als gegeven moeten
worden beschouwd. BERGMANN (1962,blz. 112-113)gaat in het kort op dit punt
in. Hij zegt dat de door hem gegeven bedrijfsplannen moeten worden gezien als
'technisch optimale situaties', daar de meeste beperkte produktiemiddelen zoals
de arbeidskrachten volledig emplooi vinden. Hierbij zouden overigens ook de
laagste produktiekosten per eenheid produkt zijn bereikt voor de desbetreffende
specialisatievorm. Het bewijs voor de stelling dat deze 'technische optima' in de
meeste gevallen zouden samenvallen met de 'economische optima' is hiermee
zeker niet geleverd. Dat bij de technisch optimale situaties de laagste kostprijs
per eenheid produkt wordt bereikt voor de desbetreffende specialisatievorm, is
er immers geen waarborg voor dat die specialisatievorm bij de gegeven oppervlakte ook inderdaad de meest gewenste is uit bedrijfseconomisch oogpunt.
WEINSCHENCK en TRILLHAAS (1958) hebben reeds eerder nagegaan hoe de
bedrijfsorganisatie van rundveehouderij-graslandbedrijven met uiteenlopende
verhoudingen tussen oppervlakte grasland en arbeid, zal verschillen. Zij besteden daarbij voornamelijk aandacht aan desamenstelling vandeveestapel. Daarnaast komt ook het beweidings- en ruwvoederwinningssysteem ter sprake. Met
betrekking tot de intensiteit van de graslandproduktie wordt enerzijds gezegd
dat deze bij overigens gelijke verhoudingen vooral afhankelijk is van de verhouding tussen grond enarbeid, anderzijds wordt welgesproken over de invloed
van deze intensiteit op de keuze ten aanzien van b.v. de categorieën vee en de
ruwvoederwinning, maar niet over een beïnvloeding in omgekeerde richting. De
verhouding tussen eigen ruwvoederwinning en voederaankopen per dier komt
nietuitdrukkelijk aan deorde.
RUTHENBERG (1958) en DE VEER (1959) hebben met behulp van lineaire programmering begrotingen opgesteld voor rundveehouderij-graslandbedrijven
met uiteenlopende oppervlakte. Hierin komen de in 1.1.1 aan de orde gestelde
keuzemogelijkheden inprincipe allevoor, zij het dat eenvolledige ontkoppeling
van graslandexploitatie en rundveehouderij nietwordt onderzocht. Bij RUTHENBERG ontbreekt ook de mogelijkheid de verhouding tussen voeder van eigen
grasland en aangekocht voeder per dier te variëren. Wel worden verschillende
uitgangssituaties ten aanzien van werktuigeninventaris en arbeidsmethoden onderscheiden. De gedetailleerdheid van de begintableaus en daarmee het realiteitsgehalte van deze vroege voorbeelden van programmeringsonderzoekingen
ten behoeve van de bedrijfsorganisatie van rundveehouderij-graslandbedrijven,
is nog niet groot. Dewaarde van deze studies moet, zoals de auteurs meedelen,
in de eersteplaats worden gezocht inhet inzicht dat gegeven wordt in de samenhangen tussen dekrachten diedebedrijfsorganisatie bepalen.
VAN RIEMSDIJK (1960) analyseert in zijn studie betreffende het bedrijfs-
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grootte-vraagstuk in de landbouw, over een aantaljaren de gegevens van rundveehouderij-graslandbedrijven uit het Friese kleiweidegebied, waarvan door het
Landbouw-Economisch Instituut een bedrijfseconomische boekhouding is bijgehouden.De resultaten van deze analyse worden o.a. gebruikt om tot een uitspraak te kunnen komen betreffende devraag welke intensiteit van de graslandproduktie optimaal moet worden geacht bij verschillende verhoudingen tussen
grond, arbeid enkapitaal. Ook wordt binnen bepaalde grenzeneen variatie in de
samenstelling van de veestapel onderzocht. De vraag welke verhouding tussen
voeder van eigen bedrijf en aangekocht voeder per dier optimaal is bij uiteenlopende bedrijfsoppervlakte per man, is in dit onderzoek geen onderwerp van
studie geweest. Wel wordt de optimale verhouding tussen grasland en arbeid
onderzocht, alsmede de betekenis van verschillen in de uitrusting met werktuigen. Bovendien wordt de bedrijfseconomische betekenis nagegaan van verschillen in arbeidsbezetting bij een gegeven optimale oppervlakte grasland per arbeidskracht.
Op blz. 12 werd reeds gewezen op de artikelen van DIJKSTRA (1962b en c).
Deze auteur bespreekt, welk verband bij geringe oppervlakte grasland per man
gewenst is tussen graslandexploitatie en omvang van de veestapel. De bespreking is gebaseerd op een globale benadering van de kostprijzen van weidegras
engeconserveerde graslandprodukten envergelijking daarvan metdeprijzen van
ruwvoeders van akkerbouwbedrijven en krachtvoeder.
WESTRA (1964) geeft uitkomsten en begrotingen van de melkveehouderij op
enkele studiebedrijven, die over weinig cultuurgrond beschikken. Deze bedrijven hebben de veedichtheid sterk opgevoerd door middel van grote voederaankopen. Het jongvee is op deze bedrijven meestal in belangrijkheid teruggedrongen ten opzichte van het melkvee. De uitkomsten worden vergeleken met
die welke onder dezelfde omstandigheden behaald kunnen worden bij een meer
traditionele bedrijfsorganisatie.
HEIDHUES (1963) en RIEBE (1964) onderzoeken de onderlinge concurrentieverhoudingen van verschillende categorieën rundvee. Zij maken in dit verband
berekeningen voor gezinsbedrijven zonder betaalde arbeid en voor bedrijven
die een betaalde melker in dienst hebben. In het eerste geval (en volgens
HEIDHUES geldt dit ook voor bedrijven met betaalde arbeid die niet aan een
bepaald bedrijfsonderdeel kan worden toegerekend) wordt de arbeid niet gewaardeerd. In het tweede geval wordt de arbeid als variabel beschouwd en toegerekend naar een bepaald bedrag per uur. Door dezeopzetkomt het er op neer
dat alleen de beschikbare hoeveelheid voeder als beperking fungeert. De arbeid
wordt immers in het eerste geval, bij de gezinsbedrijven, niet gewaardeerd noch
als beperkend verondersteld, terwijl in het tweede geval impliciet wordt aangenomen dat naar believen arbeid kan worden aangetrokken of afgestoten tegen
de aangenomen prijs. Dit laatste is, althans voor Nederlandse omstandigheden,
geenszins in overeenstemming met de werkelijkheid. Wanneer wij dus trachten
deze publikaties te plaatsen in het door ons beschouwde kader, dan kan gezegd
worden dat de situatie die wordt aangeduid met gezinsbedrijven (zonder betaalde arbeid;hiertoe rekent HEIDHUES evenwel ook bedrijven met betaalde arbeid
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die niet aan een bepaald bedrijfsonderdeel kan worden toegerekend), geldt voor
bedrijven met of zonder betaalde arbeid met een minimale oppervlakte grasland per man. In dat geval kan het immers juist zijn om de marginale waarde
van arbeid op nul te stellen, namelijk indien de arbeid niet beperkend is. Het
andere geval, dus het waarderen van de arbeid tegen de door deze auteurs aangenomen bedragen, zou alleen juist zijn indien de arbeid werkelijk als variabel
zou kunnen worden beschouwd, of indien de marginale waarde van de arbeid
door een andere oorzaak in alle perioden van hetjaar juist zou overeenkomen
met de aangenomen bedragen. De laatstgenoemde situatie is weinig realistisch.
Indien hij zichmocht voordoen dan ishet duidelijk dat behalve degrond ook de
arbeid beperkend is, zodat kan worden aangenomen dat de oppervlakte land
per man dan groter is dan in het geval waarin de marginale waarde van de
arbeid nulis.
In dit verband kan ook worden gewezen op eenreeds enkelejaren eerder verschenen artikel van WEINSCHENCK en NEANDER (1960),waarin gesteld wordt dat
de arbeid vaak ten onrechte als variabel wordt beschouwd bij bedrijfseconomischeberekeningen en beschouwingen. Overigens blijkt uit laatstgenoemd artikel
en dat van HEIDHUES (1963), dat het onder Duitse omstandigheden in bepaalde
gevallen inderdaad juist kan zijn om de arbeidskosten van een betaalde vaste
arbeidskracht althans gedeeltelijk als variabel te beschouwen. In die gevallen
namelijk, waarin een betaalde arbeidskracht aanwezig is die alleen de veeverzorging tot taak heeft en wiens beloning gedeeltelijk varieert al naar gelang het
aantal teverzorgen dierenendemelkgift per koe.
RENKEMA (1963) en SNOEK (1965) onderzoeken voor tweemansbedrijven met
een geringe bedrijfsoppervlakte, de economische betekenis van verschillen in
veedichtheid in samenhang met de intensiteit der graslandproduktie, het graslandgebruik en de grootte der voederaankopen. Zij doen dit respectievelijk voor
het veenweide- en het kleiweidegebied van Friesland. De samenstelling van de
veestapel wordt constant gehouden en is afgestemd op de gemiddelde verhoudingen van de betreffende gebieden. Ten aanzien van de beschikbare bedrijfsgebouwen worden twee situaties onderscheiden, namelijk niet beperkend en wel
beperkend doch voor uitbreiding vatbaar. Laatstgenoemde auteur gaat tevens
na hoe de bedrijfsorganisatie met betrekking tot bovengenoemde punten zal
worden aangepast, indien de bedrijfsoppervlakte wordt vergroot en berekent
welke invloed dit zal hebben op de bedrijfsuitkomsten. Ook vergelijkt hij bij
een geringe respectievelijk betrekkelijk grote bedrijfsoppervlakte, exploitatie
als eenmans- respectievelijk driemansbedrijf met de in eerste instantie aangenomen exploitatie alstweemansbedrijf. SNOEK neemt in dezebegrotingen aan,
dat bij intensivering en areaalvergroting wordt overgeschakeld op doelmatiger
arbeidsmethoden.
In de begrotingen van de WERKGROEP NOORD VOOR DE WEIDEBEDRIJVEN
(1965) betreffende 'alternatieve mogelijkheden van het middelgrote en grotere
weidebedrijf' wordt de veedichtheid gevarieerd in afhankelijkheid van de stikstofbemesting. De mogelijkheid ruwvoeder van eigen bedrijf te vervangen door
aangekochte voeders wordt buiten beschouwing gelaten, zodat de bovengrens
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van de veedichtheid vrij laag ligt. Op een enkele uitzondering na zijn de begrotingen alle gebaseerd op eenzelfde samenstelling van de veestapel. Verschillende
situatiestenaanzien vanbedrijfsoppervlakte enarbeidsbezettingzijn beschouwd.
REITSMA (1969) wijdt een studie aan de rundveehouderij in combinatie met
kaasmakerij en varkenshouderij. In het onderzoek isevenwel ook een paragraaf
opgenomenwaarin alleende combinatie van grasland en rundveehouderij wordt
bestudeerd. Hierin worden met behulp van programmeringen voor tweemansbedrijven in het Zuid-Hollandse veenweidegebied de optimale bedrijfsplannen
berekend bij uiteenlopende bedrijfsoppervlakte. De veedichtheid kan in deze
programmeringen - bij een gegeven samenstelling van de veestapel - variëren,
zowel door wijziging van de stikstofbemesting als door verandering van de verhouding tussen eigengewonnen en aangekocht voeder per dier. In de berekeningen is opgenomen dat slechts arbeid door de twee aanwezige arbeidskrachten
beschikbaar wordt gesteld, voorzover per gewerkt uur minstens een beloning
van f 5,- kan worden verkregen.
GARMING (1969, concept-publikatie) berekent optimale bedrijfsplannen voor
eenmansbedrijven met uiteenlopende oppervlakte grasland en uitsluitend melkvee. De veedichtheid kan variëren in afhankelijkheid van de stikstofbemesting
endeverhoudingtussen eigengewonnen enaangekocht voeder.
SEUSTER (1961) wijdt een artikel aan het afstoten van dejongvee-opfok door
rundveehouderijbedrijven met overwegend melkvee naar gespecialiseerde opfokbedrijven. Dit naar aanleiding van een bestaand coöperatief opfokbedrijf
waar enkele honderden kalveren van ongeveer tien dagen oud worden opgefokt
tot de leeftijd van circa acht maanden. Hij gaat tevens in op de mogelijkheid het
jongvee tot oudere leeftijd af te stoten, namelijk tot aan de eerste keer afkalven,
op de leeftijd van ongeveer twee en een halfjaar. Het voeder dat hierdoor vrijkomt, kan worden gebruikt om de melkveestapel uit te breiden, in welk geval
men bij dezelfde hoeveelheid eigen ruwvoeder meer arbeid verbruikt en wellicht ook een hoger arbeidsinkomen kan behalen. SEUSTER gaat er stilzwijgend
van uit dat de benodigde extra arbeid beschikbaar is. Het is evenweljuister de
arbeid als mogelijk beperkende factor in de beschouwing te betrekken.
Wanneer we dit artikel van SEUSTER in het door ons beschouwde kader plaatsen, dan kan hiervan gezegd worden dat het afstoten van de opfok van jongvee
voor beide genoemde leeftijden waarschijnlijk aantrekkelijk is bij zeer verschillende omstandigheden. Het afzien van de opfok van kalveren gedurende de
leeftijd van ongeveer tien dagen tot ca. acht maanden bespaart wel arbeid, maar
erkomt hierdoor vrijwel geeneigenruwvoeder vrij voor anderecategorieënrundvee. Deze vorm van het afstoten vanjongvee-opfok zal dus veel beter passen op
bedrijven met veel land per man, waar de arbeid schaars is ten opzichte van de
hoeveelheid eigen ruwvoeder, dan op bedrijven met een minimale oppervlakte
grasland per man, waar demarginale waarde van arbeid laagen van grond hoog
zal zijn. Jongvee in de leeftijd tussen acht maanden en het tijdstip bij het voor
de eerste maal afkalven vraagt weinig arbeid in verhouding tot de benodigde
hoeveelheid eigen ruwvoeder. Het afstoten van het jongvee in deze leeftijdsklasse zal vooral voordelen kunnen hebben voor bedrijven met weinig land
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per man, waar de arbeid ten opzichte van de hoeveelheid eigen ruwvoeder in
ruime mateaanwezigis.
Kortgeleden zijn in Nederland eveneens artikelen verschenen betreffende
het houden van melkkoeien en het opfokken van vrouwelijk jongvee op afzonderlijke bedrijven. Het afstoten van jongvee-opfok naar akkerbouwbedrijven
(zie b.v. LANTING en TEN CATE, 1967 en HAENEN, 1968) valt buiten ons onderzoekterrein en zal derhalve buiten beschouwing worden gelaten. In een publikatie van het RIJKSLANDBOUWCONSULENTSCHAP VOOR Z.O. NOORD-BRABANT 1 - 2
(1968) wordt bij verschillende verhoudingen tussen bedrijfsoppervlakte en arbeidsbezetting en bij verschillende prijzen van jongvee, het houden van uitsluitend melkvee respectievelijk uitsluitend jongvee vergeleken met het houden
van melkvee èn jongvee. Per categorie vee wordt uitgegaan van een constante
veedichtheid per ha grasland, als gevolg van een constant bemestingsniveau van
het grasland en een gegeven verhouding tussen eigengewonnen en aangekocht
voeder per dier. Voorzover bij een gegeven bedrijfsoppervlakte arbeid over is,
wordt deze benut door mestvarkens te houden.
1.2.4. Conclusie
In het voorgaande is duidelijk geworden dat betrekkelijk veel onderzoek is
verricht op het in 1.1 aan de orde gestelde terrein. Zelden worden echter alle
door onster sprake gebrachte keuzemogelijkheden - in onderlinge samenhang in de beschouwing betrokken. Meestal wordt evenmin het gehele traject van
oppervlakte grasland per man dat in principe van belang is, onderzocht. Hoewel
sommige studies met betrekking tot de oppervlakte per man of de uitrusting
met b.v.werktuigen in eikaars verlengde liggen, ishet opbouwen van een totaalbeeld uit de literatuur toch moeilijk. De technische en economische uitgangspunten lopen in de verschillende onderzoekingen namelijk veelal ten aanzien
van meerdere factoren uiteen, hetgeen de vergelijkbaarheid van de uitkomsten
vanzelfsprekend niet ten goede komt. Al valt hieraan in geen enkel bedrijfseconomisch onderzoek geheel te ontkomen, toch moet erop gewezen worden
dat in het merendeel van de besproken studies bij de berekeningen modellen
worden gehanteerd, die in nogal sterke mate een vereenvoudigd beeld van de
werkelijkheid geven.
Wij menen derhalve dat het gewenst iseen reeks bij elkaar aansluitende berekeningen te maken waarin de verschillende keuzemogelijkheden in onderlinge
samenhang aan de orde komen, bij een zo groot mogelijk realiteitsgehalte. In
1.3 zullen wij deze taakstelling voor ons onderzoek nader uitwerken.

1

In samenwerking met de consulentschappen in algemene dienst voor respectievelijk arbeidsvraagstukken, bedrijfsvraagstukken, veevoeding, en weide-en voederbouw.
2
Eerder verschenen van de hand van medewerkers van dit consulentschap minder uitgebreide publikaties met betrekking tot hetzelfde onderwerp (KOKS, 1967aen ben VAN LIER,
1967).Wijachten dedaarin gegeven berekeningen tezijn vervangen door die uit de hierboven
aangehaalde meer uitgebreide publikatie.
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1.3. FORMULERING TAAKSTELLING EIGEN ONDERZOEK

Na onze conclusie aan het eind van 1.2 dat het gewenst iseen reeks bij elkaar
aansluitende berekeningen te maken waarin de in1.1besproken keuzemogelijkheden ten aanzien van de bedrijfsorganisatie van rundveehouderij-graslandbedrijven worden onderzocht, willen we nu aangeven hoe wij ons voorstellen
dit onderzoek op te zetten.
De basis voor deze opzet is in beginsel reeds in 1.1aanwezig. Wij zullen dus
nagaan ofeen koppeling van rundveehouderij en graslandexploitatie in bedrijfseconomisch opzicht gewenst is en zo ja hoe deze koppeling zal moeten zijn.
Laatstgenoemde vraag houdt in, dat met betrekking tot deplantaardige fase zal
moeten worden onderzocht welke intensiteit van de graslandproduktie optimaal
is en welk graslandgebruik moet worden nagestreefd, met andere woorden
welk deel van de graslandproduktie bestemd zal worden voor beweiding en
welk deel voor de winning van geconserveerde produkten. Met betrekking tot
de dierlijke fase van de produktie in rundveehouderij-graslandbedrijven zal in
samenhang met voorgaande vraagstukken de optimale samenstelling van de
veestapel worden bestudeerd.
Deze vraagstukken betreffende de bedrijfsorganisatie van rundveehouderijgraslandbedrijven zullen worden onderzocht voor verschillende planningssituaties, zoals bepaald door de in 1.1.2besproken factoren. Van deze factoren
noemen wij met name de verhouding tussen bedrijfsoppervlakte en arbeidsbezetting, deuitrusting met gebouwen enwerktuigen, de arbeidsmethoden en de
prijsverhoudingen.
De in het voorgaande bedoelde differentiatie van het onderzoek houdt allereerst in dat de vraagstukken die aan de orde zijn, moeten worden onderzocht
over een ruim traject van uiteenlopende oppervlakte grasland per arbeidskracht. Wij zullen deze verhouding variëren door de bedrijfsoppervlakte achtereenvolgens op verschillende grootten vast te stellen bij een vaste arbeidsbezetting van twee volwaardige arbeidskrachten. Steeds zal worden uitgegaan
van een goede verkaveling van het grasland. Ten aanzien van het gebruiksrecht
van de grond zullen twee situaties in ogenschouw worden genomen, namelijk
exploitatie op basis van pacht en op basis van eigendom.
Doordat deberekeningen worden uitgevoerd overeengroot traject van oppervlakten grasland, kan worden onderzocht welke bedrijfsoppervlakte bij de gegeven arbeidsbezetting als optimaal is aan te merken. Tevens kan worden nagegaan of het een duidelijk optimaal punt betreft (corresponderend met een
sterke kromming van de curve die het arbeidsinkomen weergeeft in figuur 4a en
b), of dat eerder gesproken moet worden van een optimaal traject waarin het
arbeidsinkomen slechts weinig verandert. De absolute hoogte van het arbeidsinkomen is in onze probleemstelling minder interessant dan de vraag hoe het
arbeidsinkomen bij een gegeven bedrijfsoppervlakte per man verband houdt
met de bedrijfsorganisatie, en de vraag welk verband bestaat tussen de bedrijfsoppervlakte per man enhet arbeidsinkomen.
Ten aanzien van de gebouwen zullen wij steeds uitgaan van het traditionele
type (dubbele Hollandse stal)meteengoededoelmatigheid. Een tweetal gevallen
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zal worden onderscheiden, namelijk de situatie dat de gebouwen als variabel
worden beschouwd en de situatie dat deze niet beperkend zijn. In het eerste
geval worden de marginale gebouwenkosten per dier gebaseerd op de vervangingswaarde; in het tweede geval zijn de marginale gebouwenkosten per dier
nihil.
Dat wij de arbeidsbezetting op twee arbeidskrachten vaststellen, houdt in dat
de vraag naar de optimale arbeidsbezetting per bedrijf, die b.v. wel door VAN
RIEMSDIJK (1960) is onderzocht, door ons buiten beschouwing wordt gelaten.
Dit ter voorkoming van een te omvangrijke hoeveelheid rekenwerk. De keuze
van twee arbeidskrachten is enigszins willekeurig, hoewel ter ondersteuning
hiervan kan worden aangevoerd, dat deze keuze goed bij de praktijk aansluit
omdat inde weidegebieden veel tweemans-bedrijven voorkomen, dat tweemansbedrijven in economisch en sociaal opzicht voordelen hebben boven eenmansbedrijven (zie b.v. VAN HOUTEN, 1965) en gemakkelijker te realiseren zijn dan
bedrijven met meer arbeidskrachten. Overigens isuitbreiding van dit onderzoek
voor meerdere situaties ten aanzien van de arbeidsbezetting gewenst.
In eerste instantie wordt uitgegaan van één bepaalde set van arbeidsmethoden en één werktuigeninventaris, ongeacht verschillen in omvang van de veestapel en oppervlakte grasland. Welwordt rekening gehouden met het niet evenredig toenemen van de arbeidsbehoefte voor het rundvee bij uitbreiding van het
aantal dieren van een bepaalde categorie, in verband met het bestaan van een
vaste arbeidsbehoefte. Ook zal recht worden gedaan aan het feit dat de werktuigkosten voor een groot deel een vast karakter hebben, zodat deze per eenheid produkt lager worden indien de bedrijfsomvang toeneemt door intensivering ofuitbreiding van het areaal grasland.
Worden aanvankelijk arbeidsmethoden en werktuigeninventaris constant
gehouden, toch zullen vervolgens ook keuzemogelijkheden met betrekking tot
dit terrein in beschouwing worden genomen. De berekeningen zullen namelijk
worden herhaald voor verschillendesituatiestenaanzienvan werktuigeninventarissen en bijbehorende arbeidsmethoden, uiteenlopend in capaciteit bij de ruwvoederwinning. De bedrijfsresultaten daarvan zullen worden vergeleken bij uiteenlopende bedrijfsoppervlakte. Ook zal het effect worden onderzocht van een
hogere arbeidseffkiency bij het melken en de veeverzorging, waarbij de werktuigeninventaris voor deze werkzaamheden slechts weinig is uitgebreid ten opzichtevan deeerder onderzochte situaties.
Ten aanzien van de vermogensvoorziening nemen wij aan dat deze niet
limiterend werkt bij de berekening van de optimale bedrijfsplannen.
Wij nemen aan dat devakbekwaamheid van de boer en zijn medewerker geen
belemmering vormt om van eenzelfde set van produktierelaties1 uit te gaan, ongeacht het bedrijfsareaal en de samenstelling van het bedrijfsplan. In een latere
fase zal de bedrijfseconomische betekenis worden onderzocht van een hogere
gemiddelde melkproduktie per koe,een factor die,evenals trouwens de arbeidsefficiency bij het melken en de veeverzorging, mede afhankelijk is van de vak1

In herinnering zij geroepen, dat welrekening wordt gehouden met een efficiënter gebruik
vanarbeid enwerktuigen bijtoenemendeomvangvaneen produktierichting (zie1.1.2).
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bekwaamheid van deboer. De bedoeling hiervan isnietalleen na tegaan in hoeverre bij een hoger produktievermogen van het vee een gunstiger inkomen is te
behalen, maar ook en vooral om te onderzoeken hoe de bedrijfsplannen zich in
dit geval bij toenemende oppervlakte grasland per man zullen ontwikkelen en
hoe de optimale bedrijfsoppervlakte hierdoor zal verschuiven. Overigens wordt
ook in deze situatie van eenzelfde set van produktierelaties uitgegaan, ongeacht
het bedrijfsareaal en de samenstelling van het bedrijfsplan.
Ten aanzien van de prijzen van produktiemiddelen en produkten wordt aangenomen dat deze voor het door ons te onderzoeken bedrijfstype onafhankelijkzijnvande hoeveelheden diedooreenbepaald individueel bedrijf worden gevraagd, respectievelijk worden aangeboden. Dit uitgangspunt isin overeenstemming met de conclusie die VAN RIEMSDIJK (1960) uit zijn onderzoek betreffende
Friese kleiweidebedrijven trekt. Er is momenteel evenwel een tendens waar te
nemen, mede in verband met de ontwikkeling van het 'buik-vervoer', dat bij
grotere hoeveelheden produktiemiddel en produkt prijsvoordelen zijn te realiseren. Hoewel de betekenis hiervan voor rundveehouderij-graslandbedrijven
minder groot is dan b.v.indepluimveehouderij, houdt onsuitgangspunt waarschijnlijk toch een geringe afwijking van de werkelijke verhoudingen1 in.
Het effect van verschillen in deprijsniveaus van o.a. melk en hooi op bedrijfsorganisatie en bedrijfsresultaten, zal worden bestudeerd door de berekeningen
te herhalen bij één of meer gewijzigde prijsniveaus van deze produkten.
De resultaten van het onderzoek, waarvan de probleemstelling in het kort is
besproken, kunnen in principe verschillen al naar het gebied waarop de berekeningen worden afgestemd. Wij zullen ons,mede inverband met de beschikbaarheid van bepaalde technische gegevens, richten op de omstandigheden van het
Friese veenweidegebied.
Wij willen er nog op wijzen dat ons onderzoek, evenals vrijwel alle in 1.2besproken studies, betrekking heeft op het vergelijken van op zichzelf statische
situaties. Wanneer derhalve een bepaalde combinatie van grond, arbeid, werktuigen en het daarbij berekende produktieplan als optimaal wordt aangeduid,
dan heeft dit betrekking op het vergelijken van statische verhoudingen. Een
dynamische beschouwing van 'de weg waarlangs', die waarschijnlijk tevens 'het
waar-naar-toe' mede bepaalt, wordt niet gegeven. Indien dus in het vervolg gesproken wordt in termen die een dynamische benadering suggereren, b.v. over
'aanpassing van de bedrijfsorganisatie bij toenemende bedrijfsoppervlakte' of
'overschakelen op een meer uitgebreide werktuigeninventaris' dan moet dit
woordgebruik worden opgevat niet in dynamische zin, doch als betrekking hebbend op hetvergelijken van statische situaties.
Overzien wij onze probleemstelling, dan moeten wij concluderen dat deze,
ondanks deaangebrachte beperkingen veelomvattend isenvooreengroot aantal
1

Door verschillende auteurs, b.v. ANDREAE (1964) en BERGMANN (1962) wordt dit prijsvoordeel bij grote hoeveelheden als één der differentiërende krachten genoemd. Ook de vakbekwaamheid van de boer rekent men daartoe.
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situatieszalworden bestudeerd. In het volgendehoofdstuk zal,na de bespreking
van de concrete technische en economische uitgangspunten, een overzicht worden gegeven van de onderscheiden situaties waarvoor de berekeningen zullen
worden uitgevoerd (ziebijlage 4).
De berekeningen zullen met betrekking tot de samenstelling van de veestapel
intwee ronden worden uitgevoerd. In hoofdstuk III wordt het verband tussen
bedrijfsoppervlakte, bedrijfsorganisatie en bedrijfsresultaten onderzocht bij een
constante samenstelling van de veestapel. Hierbij zal een zodanige omvang van
de jongvee-opfok worden gekozen dat in de aanvulling van de eigen melkveestapel wordt voorzien en nog enkele dieren kunnen worden verkocht:een situatiediein het gebied waarop de berekeningen zullen worden afgestemd algemeen
voorkomt. De reden van het voorlopig constant houden van de samenstelling
van de veestapel is gelegen in het feit dat de benodigde technische en financiële
gegevens voor deze situatie met minder moeite en onnauwkeurigheid kunnen
worden benaderd dan bij een variabele samenstelling van de veestapel. In het
laatste geval moet men immers voor elke categorie rundvee afzonderlijk komen
tot een berekening van arbeidsaanspraken, behoeften aan weidegras en wintervoeder, opbrengsten en kosten enzovoort. Bovendien zal elke foute schatting
van deze factoren (zoals b.v. een fout in de schatting van de arbeidsbehoefte
voor het opfokken van een kalf tot de leeftijd van zes maanden) de onderlinge
concurrentiepositie der verschillende categorieën rundvee beïnvloeden.
In hoofdstuk IV wordt vervolgens het verband tussen bedrijfsoppervlakte,
bedrijfsorganisatie en bedrijfsresultaten onderzocht bij een variabele samenstelling van deveestapel, met het doel een beter inzicht te verkrijgen in de vraag
of de samenstelling van de veestapel al dan niet gedifferentieerd dient te zijn bij
uiteenlopende oppervlakte grasland per man. Hiertoe zullen alle benodigde
gegevens,voorzover dat dan nog niet heeft plaatsgevonden, worden uitgesplitst
voor de verschillende categorieën rundvee. Zoals eerder isvermeld, zullen alleen
melkvee enjongvee-opfok in de berekeningen worden betrokken.
In de hoofdstukken III en IV worden onze uitkomsten tevens vergeleken met
dievan andere onderzoekingen.
In hoofdstuk V tenslotte volgt een slotbeschouwing, waarin de uitkomsten
van ons onderzoek worden geconfronteerd met de huidige praktijk. Tevens
wordt ingegaan op het type onderzoek dat gewenst is met het oog op de toekomstige praktijk.
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II. DE U I T G A N G S P U N T E N
EN DE M E T H O D E VAN O N D E R Z O E K
II.1. D E UITGANGSPUNTEN

II.1.1. Inleiding
Het vaststellen van de uitgangspunten waarvan bij de berekeningen zal worden uitgegaan en het verzamelen van de daarvoor benodigde technische gegevens en prijsverhoudingen, vormt een zeer belangrijke en tegelijk lastige fase
vanhet onderzoek.Belangrijk, omdat deuitkomsten geheelbepaaldworden door
de veronderstelde technische en economische relaties. Lastig is deze fase, omdat
de kwantitatieve gegevens betreffende bedoelde relaties niet altijd in de gewenste vorm en/of nauwkeurigheid voorhanden zijn. Hier komt de sterke afhankelijkheid naar voren, die er bestaat tussen het bedrijfseconomisch onderzoek enerzijds en de stand van onderzoek en kennis in de technisch-landbouwkundige vakgebieden anderzijds. Bij ons onderzoek hebben wij met name behoefte aan technische gegevens op het terrein van bodem, bemesting, graslandcultuur en veevoeding, alsmede op het gebied van arbeid en werktuigen. Deze
gegevens,wijsteldenhet reeds, zijn niet altijd in de gewenste vorm en/of nauwkeurigheid beschikbaar. Dit impliceert dat wij er niet aan ontkomen aandacht
te moeten besteden aan al deze vakgebieden,juist zoals de boer ook al deze en
andere terreinen in het oog moet houden om tot verantwoorde beslissingen bij
zijn bedrijfsvoering te kunnen komen. Eveneens analoog aan de situatie van de
agrarische ondernemer geldt, dat het van zelfoverschatting zou getuigen indien
wij ons op dit voor ons gladde ijs zouden begeven zonder ruggesteun. Wij hebben dan ook de hulp ingeroepen van verschillende onderzoekers die geacht
mogen worden deskundig te zijn op de genoemde terreinen. Wij zijn deze deskundigendankverschuldigd voorhun bereidheid met ons van gedachten te wisselen betreffende de relaties die voor onze studie van belang zijn en onze uitgangspunten waar nodigtecorrigeren. Mochten wijtoch in één of ander opzicht
zijn uitgegleden, dan dient dit niet te worden toegeschreven aan de verstrekte
adviezen, doch aan onze interpretatie daarvan.
Een uitvoerige bespreking van alle uitgangspunten en de overwegingen die bij
het vaststellen daarvan golden, zou dit hoofdstuk tot een ongewenste grootte
doen uitdijen. De leesbaarheid van deze studie zou hieronder stellig lijden. Om
deze reden volstaan wij in dit hoofdstuk met een meer beknopte bespreking van
de aangenomen technische en economische relaties. Voor belangstellenden
wordt aanvullend een uitvoeriger uiteenzetting gegeven in de vorm van een
documentatie-rapport,dat afzonderlijk verschijnt.
II.1.2. Grasland
II.1.2.1. Algemeen
Het onderzoek wordt, zoals in het eerste hoofdstuk is meegedeeld, afgestemd
op de omstandigheden vanhet Friese veenweidegebied.
Aangenomen wordt dat het grasland een goede verkaveling en ontwatering
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heeft en dat de kwaliteit van de grond (in de meest ruime betekenis van het
woord) voor het betreffende gebied gemiddeld tot goedis.
De P- en K-bemesting is afgestemd op de daarvoor geldende normen voor
veengrond met een goede P- en K-toestand. In de behoefte aan deze elementen
wordt in eerste instantie voorzien door de op het bedrijf geproduceerde stalmest en gier. Indien nodig wordt ter bereiking van de normen aangevuld met
P- en K-kunstmeststoffen. Ingeval met de ter beschikking komende stalmest en
gier de normen reeds zouden worden overschreden, nemen wij aan dat de stalmest die niet nodig is voor de P-en K-voorziening kan worden verkocht. Overmaat gier kan niet worden verkocht, maar wel kan deze zonder kosten worden
afgezet naar wij aannemen.
De stikstofbemesting kan variëren van 50 tot 250 kg kunstmest-N per ha
grasland.
De gebruikswijze van het grasland kan variëren van uitsluitend beweiden
tot allesmaaien. In het laatste geval isin het geheel geen vee op het bedrijf aanwezig, aangezien zomerstalvoedering buiten beschouwing wordt gelaten en de
omvang van de veestapel binnen hetjaar vrijwel constant wordt verondersteld.
Er wordt uitgegaan van een intensief omweidingssysteem. De bij de voederwinning toegepaste conserveringsmethoden zijn mede afhankelijk van de beschikbare werktuigeninventaris en de inschakeling van een loonwerker. Hierop
zal nader worden teruggekomen.
De netto-graslandproduktie is - bij een gegeven grondsoort en kwaliteit van
de grond, bij een gegeven ontwatering en verzorging van het grasland en bij Pen K-bemestingen volgens de normen - sterk afhankelijk van de stikstofbemesting en bovendien vermoedelijk ook van de gebruikswijze. Het vraagstuk hoe
deze verbanden kwantitatief kunnen worden aangegeven, bespreken wij nader
onder II.1.2.2.
Een belangrijk punt op het terrein van de graslandproduktie, is het met de
verdeling van de grasgroei over hetjaar samenhangende maaischema of maaipatroon. Dit vooral met het oog op de vorm van de arbeidsfilm, maar ook in
verband met de beschikbaarheid van weidegras in de verschillende maanden.
Betreffende hetmaaischemazijnzeerweinigkwantitatieve gegevens beschikbaar.
Om onze berekeningen in dit opzicht toch een verantwoorde basis te geven,
hebben wij naar dit vraagstuk een onderzoek ingesteld. Opzet en uitkomsten
daarvan bespreken wijinII.1.2.3.
II.1.2.2. De g r a s l a n d p r o d u k t i e in afhankelijkheid van stikstofb e m e s t i n g en gebruikswijze
Aangenomen moet worden dat de graslandproduktie bij een bepaalde kwaliteit1 van de grond in elk geval afhankelijk is van de stikstofbemesting en de
gebruikswijze van het grasland. Dit verband zal gekwantificeerd moeten worden, aangezien bij ons onderzoek zowel de stikstofbemesting als de gebruikswijze variabel zullen worden gesteld.
1
Kwaliteit hier zeer ruim opgevat, dus als resultante van grondsoort, draagkracht, waterhuishouding, rijkdom aanplantenvoedende bestanddelen enz.
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Mede op grond van enkele publikaties (BOSCH, OOSTENDORP en HARMSEN,
1963; OOSTENDORP, 1964)enbeïnvloed door gesprekken metprof. ir. M.L. 'T
HART en ir. D. OOSTENDORP, worden de volgende zes punten (a t/mf) in de

beschouwing betrokken1.
a. De graslandproduktie kan sterk worden opgevoerd door vergroting van de
stikstofgift, doch hetmarginale effect vanstikstof daalt bij toenemende bemesting metditelement. Alsglobale maatstaf voor dedaling vanhet N-effect,
gemeten inkgZWnetto, hanteren wij hetschema vanBOSCH (1965). Ditschema dient evenwel teworden gedifferentieerd alnaar degebruikswijze.
b. Beweiden heeft ten opzichte van maaien het voordeel dat er in de weideperiode N,PenK indevorm vanmest enurine ophetland terecht komt.
Bij dezelfde kunstmest-stikstofgift is de totale N-bemesting bij beweiden dus
hoger danbijmaaien. Hetverschil inK-enP-bemesting mag men wellicht verwaarlozen, wanneer voor deze elementen volgens de normen (die afhankelijk
zijn van het maaipercentage) wordt bemest. Over de te verwachten extraproduktie aan gras door destikstof uit mest enurine bijbeweiden, kan een globale berekening worden opgezet (zie documentatie-rapport).
c. Zoals gesteld zullen wijbijonze berekeningen van een veestapel uitgaan,die
in deloop vanhet jaar ongeveer constant vanomvang is. Zomerstalvoedering zal buiten beschouwing blijven. In dit geval zaleenbedrijf meteen laag
maaipercentage en een gegeven kunstmest-stikstofgift, een relatief hoge veedichtheid hebben endaartoe relatief veel voeder perkoemoeten aankopen. Er
wordt indat gevalveelstalmest engier geproduceerd.
De bedrijven dieveel beweiden en weinig maaien kunnen dusperha grasland meer stalmest engier geven dandebedrijven die, bijdezelfde N-gift, veel
maaien. Ookhierdoor vindt er op bedrijven meteenlaag maaipercentageeen
grotere toevoer van stikstof plaats en deze toevoer wordt groter naarmate de
kunstmest N-gift hoger is. Over deextra-produktie aangras dieopgrond hiervan te verwachten is, kan weer een globale berekening worden opgezet (zie
documentatie-rapport).
Duidelijk moet worden gesteld, dathethier gaat omvergelijking vaneen gemiddeld graslandgebruik tussen bedrijven. Binnen een bedrijf ligt deze zaak
wezenlijk anders, omdat mendan de stalmest en gier bij voorkeur aan dete
maaien percelen geeft. Onsgaat hetnuevenwel omheteffect van verschillend
graslandgebruik op de graslandproduktie voor een bedrijf als geheel en niet
voor deverschillende percelen binnen een bedrijf.
Er moet ooknogopgewezen worden dathet onder punt bencgesteldeinhoudt, datbijtoenemende kunstmest-stikstofgift hetgebied vande afnemende
meeropbrengsten waarschijnlijk bij een sterke beweiding en een laag maaipercentageeerder bereikt wordt dan bijhogeremaaipercentages,waarbij immers
minder stikstof uitmestengierwordt aangevoerd.
d. De botanische samenstelling en de hoedanigheidsgraad van grasland isbij
beweiden veelal beter dan bij maaien. Waarschijnlijk speelt de graslengte
1
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(groeiStadium) op het tijdstip van maaien hierbij een rol. Aangezien in Friesland overwegend in een jong groeistadium wordt gemaaid, is het verschil in
botanische samenstelling bij uiteenlopend graslandgebruik in dit geval waarschijnlijk gering.
e. Door betreding kan vooral bij nat weer beschadiging van de grasmat optreden. Veengrasland is wat dit betreft gevoeliger dan grasland op klei of zand.
Naarmate de betreding (een maat hiervoor is het aantal weidedagen per ha)
toeneemt, zal deze beschadiging groter worden. De betredingsschade van de
grasmat heeft een nadeligeinvloed op de bruto-produktie bij eenvolgende snede
of in het volgende seizoen.
Een hogere N-gift veroorzaakt een hollere zode. Hierdoor zal de schade door
betreding toenemen bij een zwaardere stikstofbemesting. Meer stikstof geeft
bovendien de mogelijkheid om meer vee te houden, waardoor de betreding en
dus de schade door betreding toeneemt.
Ook machines kunnen de grasmat beschadigen en bij toenemend maaipercentage wordt er meer met machines over het land gereden.
Aangenomen wordt dat de onder dit punt beschreven schade, in totaal gezien, stijgt bij toenemende beweiding.
ƒ. Steeds gaat een deel van de bruto-graslandproduktie verloren. Bij beweiding
ontstaan beweidingsverliezen doordat een deel van het gras wordt vertrapt
en ook bij de winning van hooi en grassilage treden meer of minder grote verliezen op,afhankelijk vanhetweerendetoegepaste methode.
Bij beweidingisde botanische samenstelling van het grasland meestal goed en
dit zal de beweidingsverliezen gunstig beïnvloeden. Aan de andere kant krijgt
men bij overwegend beweiden veel mestflatten en gier op het land, waardoor de
smakelijkheid van hetgrasafneemt enbossenversmaad gras blijven staan. Deze
ongunstige factor zal bij uitsluitend beweiden overheersen. Zware stikstofgiften zullen de beweidingsverliezen, tegelijk met de betredingsschade, waarschijnlijk ook doen toenemen.
Het is mogelijk, dat bij grotere beweidingsverliezen de benutting van het opgenomen voeder afneemt, door de onrust en het heen en weer lopen der koeien.
Of dit een belangrijke factor is,valt moeilijk te zeggen.
De besproken factoren overziende, moeten wij tot de conclusie komen niet in
staat te zijn de kwantitatieve betekenis van de punten e enƒ nauwkeurig aan te
geven1. Dit neemt niet wegdat toch een schatting moet worden gemaakt van de
netto ZW-produktie van grasland in afhankelijkheid van stikstofbemesting en
gebruikswijze, aangezien beide laatstgenoemde grootheden bij ons onderzoek
variabel worden gesteld. Derhalve zullen wij, met het hierboven en in het
documentatie-rapport besprokene als uitgangspunt, trachten de gezamenlijke
invloed van de behandelde factoren zo goed mogelijk te benaderen. Wij menen
dan, de factoren a t/mƒ samenvattend, te kunnen aannemen dat de netto ZWproduktie van het grasland in het Friese veenweidegebied in normale jaren
enigszins stijgt bij toenemende beweiding, indien wordt uitgegaan van een
1

In hoofdstuk V gaan wij in op de wenselijkheid van nader technisch onderzoek op dit
terrein.
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gegeven lage kunstmest-stikstofgift. In de tweede plaats menen wij uit voorgaande bespreking te mogen concluderen dat de daling van het N-effect, die
zich bij toenemende kunstmest-stikstofgift bij alle gebruikswijzen voordoet, het
snelst verloopt bij uitsluitend of bijna uitsluitend beweiden. Dit heeft naar wij
aannemen tot gevolgdat deachterstand innetto ZW-produktie van degebruikswijzen met gedeeltelijk of uitsluitend maaien niet alleen wordt verkleind bij toenemende stikstofbemesting, maar zelfs wordt omgezet in een voorsprong ten
opzichte van uitsluitende of bijna uitsluitende beweiding.
In tabel 1is onze op bovenstaande overwegingen gebaseerde schatting weergegeven van denetto ZW-produktie van grasland inhet Friese veenweidegebied,
bij uiteenlopende gebruikswijze en stikstofbemesting. In deze tabel is ervan
uitgegaan dat de netto ZW-opbrengst bij een kunstmest-stikstofgift van 100 kg
N per ha omstreeks 3500 ZW per ha grasland kan bedragen onder gemiddelde
weersomstandigheden. Deze opbrengst heeft betrekking op grasland met een
gemiddelde tot goede kwaliteit. Tevens is daarbij uitgegaan van het toepassen
van een intensief omweidingssysteem en goede conserveringsmethoden, zoals
hooiventilatie met koude lucht en inkuilen volgens voordroog en/of maaikneusmethode, indien nodig met toevoeging van een middel dat de conservering bevordert. Ingeval de bedrijfsuitrusting niet voorziet in de mogelijkheid
het hooi te ventileren, wordt de netto ZW-produktie lager vastgesteld en wel
door als voederwaarde van hooi niet 330 gZW en 60 g vre, maar 312gZWen
54 gvre per kg hooi te nemen. In tabel 2zijn de bij tabel 1behorende waarden
van het N-effect vermeld.
TABEL 1. Geschatte netto ZW-produkties per ha grasland, bij uiteenlopende kunstmeststikstofgift engebruikswijze, voorhet Frieseveenweidegebied
Maaipercentage
N-gift

0

50

100

150

200

uitsl. maaien

0
50
100
150
200
250
300

2865
3235
3565
3835
4035
4160
4190

2838
3208
3558
3858
4098
4278
4373

2815
3185
3545
3855
4115
4325
4490

2790
3160
3520
3840
4110
4340
4525

2760
3130
3490
3815
4095
4335
4525

2735
3085
3435
3760
4055
4300
4500

TABEL 2.

Waarden van ihet N-effect behorende bij tabel 1
Maaipercentage
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N-,gift

0

50

100

150

200

uitsl. maaien

0--50
50--100
100--150
150--200
200- -250
250- -300

7,4
6,6
5,4
4,0
2,5
0,6

7,4
7,0
6,0
4,8
3,6
1,9

7,4
7,2
6,2
5,2
4,2
3,3

7,4
7,2
6,4
5,4
4,6
3,7

7,4
7,2
6,5
5,6
4,8
3,8

7,0
7,0
6,5
5,9
4,9
4,0
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De graslandopbrengsten die zijn aangenomen, gelden zoals werd medegedeeld voor normale weersomstandigheden. In werkelijkheid zal in het ene
jaar meer en in het andere jaar minder gras groeien dan is aangenomen. Wanneer men de mogelijkheid tot het aanpassen der veedichtheid aan de weersomstandigheden buiten beschouwing laat, dan zullen uit de verschillen in grasgroei verschillen in hoeveelheid te winnen hooi en grassilage voortvloeien. Bij
bewaring van overschotten ruwvoeder van een goed jaar voor het volgende mogelijk minder goede -jaar, zullen de bijkomende voederkosten door de verschillen in grasgroei niet sterk behoeven te stijgen, maar wel blijven de verschillen in arbeidsbehoefte voor de ruwvoederwinning tussen dejaren bestaan. Het
enejaar zal hierdoor aan de ruwvoederwinning minder werk behoeven te worden besteed dan was voorzien en een anderjaar meer. In het eerste geval zijn er
geen arbeids-organisatorische moeilijkheden, in het tweede geval wel. Daar de
mogelijkheden beperkt zijn om in deze extra-arbeidsbehoefte voor de ruwvoederwinning in goede groeijaren te voorzien door middel van het maken van
overuren, zal de op gemiddelde omstandigheden afgestemde arbeidsbehoefte
voor de winning van hooi en grassilage met 5% worden verhoogd (zie II.1.4).
Deze toeslag is dus te beschouwen als een veiligheidsmarge voor jaren waarin
degrasgroei gunstigis.
Bij de berekeningen zal het traject boven250kgkunstmest-stikstof buiten beschouwing worden gelaten vanwege het lage N-efTect aldaar. Ook het traject
beneden 50kg kunstmest-stikstof zal niet in de berekeningen worden opgenomen, zodat de kunstmest-stikstofgift kan variëren van 50tot 250kg N per ha.
11.1.2.3. De m a a i s c h e m a ' s en de o p b r e n g s t e n per m a a i s n e d e
Maaischema's
Om een verantwoorde schatting van de arbeidsbehoefte voor de ruwvoederwinning in de zomermaanden te kunnen maken, is inzicht in de maaischema's
onontbeerlijk.
Het ligt voor de hand om aan te nemen dat het maaipatroon sterk afhankelijk isvan het maaipercentage1. De grasgroei isin deloop van de zomer immers
geenszins constant, maar vertoont in de voorzomer een duidelijke top en neemt
dan af tot een lager niveau, waarin - vanjaar totjaar en van gebied tot gebied
meer of minder duidelijk - veelal een depressie in de zomer en een herstel in de
nazomer valt te onderkennen, om daarna in de herfst snel verder te dalen (zie
figuur 5). De voederbehoefte van het vee daarentegen, is bij een vrijwel gelijkblijvende omvang en samenstelling van deveestapel in deloop van dezomer ten
naaste bij constant. Aannemende dat in de weideperiode zo mogelijk in de voederbehoefte wordt voorzien met weidegras, kan dus gesteld worden dat het
voor ruwvoederwinning resterende deel van de grasgroei in de tijd gezien gelijksoortige toppen en dalen vertoont als de totale groeicurve. Deze toppen en
dalen worden relatief meer geprononceerd wanneer een kleiner deelvan de gras1
Onder maaipercentage wordt verstaan de gemaaide oppervlakte in procenten van de
oppervlakte grasland.Indien bijvoorbeeld dehelft vandeoppervlaktegrasland éénkeer wordt
gemaaid en deandere helft tweekeer, bedraagt het maaipercentage 150.
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FIG. 5. Degrasgroeienzijnbestemmingindeloopvanhetjaar

groei geconserveerd en een groter deel afgeweid wordt. In figuur 5 wordt het
voor conservering resterende deel van de grasgroei bij een laag maaipercentage
en een sterke beweiding weergegeven door het boven lijnstuk 1gelegen gedeelte
van degroeicurve.
Wanneer de verhouding tussen het voor maaien en beweiden bestemde gedeelte van de grasgroei wordt verschoven in de richting van meer maaien (lijnstuk 2),dan ishet extra te maaien gedeelte (het deel van de groeicurve tussen de
lijnen 1en 2),in tegenstelling tot het bij de eerste situatie reeds te maaien deel,
zeerregelmatig overhetzomerhalfjaar verdeeld.
In principe zou men aldus de maaischema's kunnen berekenen door uit te
gaan van een genormaliseerde groeicurve van het desbetreffende gebied. Men
zou dan de behoefte aan gras voor beweiding in deverschillende maanden moeten aangeven bij verschillende veedichtheden. Hieruit zouden de maaipatronen
kunnen worden berekend, indien ook de hoeveelheden droge stof (ds) aan gras
bekend zouden zijn, waarbij het vee zou worden ingeschaard, respectievelijk
waarbij zou worden gemaaid1.
Zoals bekend wordt bij ons onderzoek de stikstofgift variabel gesteld. Nu is
het mogelijk dat het opvoeren van de stikstofbemesting, bij verdeling der Ngiften over het jaar naar de gemiddelde praktijk ituatie, niet alleen het niveau
van degroeicurve verhoogt maar ook devorm daarvan wijzigt. In dat geval zouden berekeningen moeten worden opgesteld voor bij verschillende N-niveau's
genormaliseerde groeicurven. De optimale verdeling van de stikstofbemesting
over het seizoen zal zelf geen onderwerp van studie zijn bij ons onderzoek.
Indien dat wel het geval zou zijn, zou men ook over gegevens moeten beschikken betreffende het N-effect indeloopvanhetjaar.
Om te komen tot een schatting van de maaischema's is niet de hierboven beschreven benaderingswijze gekozen, maar is een andere weg gevolgd, waarbij
gebruik is gemaakt van door boeren genoteerde gegevens betreffende de maai1
Het isduidelijk dat bedoelde berekening eencorrectie opfiguur5dient intehouden, omdat erimmerseentijdsverloop ligttussenhet tijdstip vandegroeienhettijdstip vanmaaien of
afgrazen. De duur van dit tijdsverloop wordt sterk bepaald door de hoeveelheden ds bij inscharen, respectievelijk bij maaien, en degroeisnelheid van het grasin debetreffende periode.
Hoeveel de 'gebruikscurve' t.o.v. de groeicurve in de tijd zal verschuiven zou bedoelde berekening dienen aan te geven.
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schema's op hunbedrijven. Door het LANDBOUW-ECONOMISCH INSTITUUT is
welwillend toestemming verleend gebruik temaken van deze gegevens, die aanwezig zijn indeL.E.I.-boekhoudingen van het Friese veenweidegebied.
Een bespreking van het hierop gebaseerde onderzoek1 naar de maaischema's
bij uiteenlopend maaipercentage ende uitkomsten daarvan, isinhet documentatie-rapport opgenomen. Hier zij vermeld dat de praktijkgegevens van een
groot aantal weidebedrijven uit het Friese veenweidegebied over vijf opeenvolgende boekjaren werden ingedeeld naar uiteenlopend totaal-maaipercentage.
Hieruit werden normlijnen voor degemaaide oppervlakte permaand afgeleid.
Deze normlijnen werden vervolgens geëxtrapoleerd voor zeer lageen zeer hoge
maaipercentages, waarover geen waarnemingen bekend waren. Dealdus ontstane geëxtrapoleerde normlijnen, die de maaischema's weergeven bij elk maaipercentage dat zich kan voordoen, zijn in figuur6getekend. Hierbij isdevoor
stalvoedering gemaaide oppervlakte buiten beschouwing gelaten.
In deze figuurisde in meienjuni gemaaide oppervlakte voorlopig als één ge1

Detijdrovende verwerking vande gegevens werd voor een groot deel verricht doorde

heer SPREUvanhet L.E.I.

MAAIPERCENTAGE
PER MAAND
K400

TOTAAL-MAAIPERCENTAGE

FIG. 6. Hetmaaischemaindeloopvanhetjaar bijuiteenlopend totaal-maaipercentage
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heel beschouwd. Later is deze voor 38% aan mei en voor 62% aan juni toegerekend. Het zou tever voeren hier de redenen te bespreken, diegeleid hebben
tot deaanvankelijke samenvoeging van dein meienjuni gemaaide oppervlakten
en de latere splitsing volgens genoemde sleutel. In het documentatie-rapport
wordt op dit naar onze mening niet onbelangrijke probleem nader ingegaan.
Er dient op gewezen te worden dat de indeling der bedrijven, waarop onze
maaischema's zijn gebaseerd, uitsluitend heeft plaatsgevonden naar uiteenlopend maaipercentage. Hierbij is dus impliciet aangenomen dat de hoogte van
de N-gift geen invloed heeft op de vorm van de groeicurve, doch alleen op het
niveau daarvan. Hoewel zoals bekend de optimale verdeling van de N-gift over
hetjaar bij ons onderzoek geen onderwerp van studie zal zijn, is toch de vraag
gerechtvaardigd of bovenstaande stilzwijgende veronderstelling in overeenstemming is met het materiaal waaraan onze maaischema's zijn ontleend. Deze
vraag is onderzocht met behulp van een gewijzigde groepsindeling van de beschikbare bedrijfsgegevens (zie documentatie-rapport). In de resultaten hiervan
zienwijonvoldoendeaanleidingdeeerdervermelde maaischema's bijeengegeven
totaal-maaipercentage te differentiëren al naar de hoogte der stikstofbemesting.
Het is niet de bedoeling bij ons onderzoek na te gaan wat in verschillende
situaties als de optimale conserveringsmethode moet worden beschouwd. Wij
gaan ervan uit dat indien mogelijk wordt gehooid en dat wordt ingekuild wanneer dit geboden is in verband met de weersomstandigheden of vanwege de
ruimere mogelijkheden om een loonwerker in te schakelen. Zo wordt op grond
van de te verwachten weersomstandigheden aangenomen, dat bij totaal-maaipercentages van 60en lager tweederde deel van de in mei te maaien oppervlakte
gehooid kan worden, dat dit bij een maaipercentage van 130zestigprocent isen
bij totaal-maaipercentages van 240en hoger vijftig procent. Aangenomen wordt
verder dat van het gemaaide gras injuni enjuli steeds alles en in augustus eenderde deel gehooid kan worden, en dat het overige gemaaide gras moet worden
ingekuild. Steeds zal de mogelijkheid worden ingebouwd om een deel van de
oorspronkelijk voor hooien bestemde oppervlakte te laten inkuilen door een
loonwerker met behulp van een maaikneuzer, wanneer dat vanwege het afstemmen van de arbeidsbehoefte op de beschikbare arbeid wenselijk is. De hoeveelheid hooi die in totaal wordt gewonnen, wordt dan vanzelfsprekend verlaagd. Ook bij de andere wijzen van inkuilen en bij het hooien kan trouwens in
meer of minder sterke mate een loonwerker worden ingeschakeld (zie II.1.4). Er
wordt van uitgegaan dat bij het inkuilen devoordroogmethode wordt toegepast,
indien dit vanwege de weersomstandigheden en de arbeidsbehoefte mogelijk is.
Als het weer ongunstig isvoor voordrogen, zal vers materiaal worden ingekuild
met een conserveringsmiddel. De voederwaarde per snede is in beide gevallen
gelijk, doch zoals onder II.1.3.1 wordt uiteengezet mag voordroogkuil op basis
van ds en voederwaarde een groter deel van het rantsoen uitmaken dan ingekuild vers materiaal. Indien op grond van de arbeidsbehoefte maaikneuzen
door een loonwerker geboden is, zal dat gebeuren in plaats van voordrogen of
inplaats van inkuilen van versmateriaal met eigen arbeidskrachten.
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Opbrengstenper maaisnede
De kg-opbrengsten per snede hooien en inkuilen worden bij onze berekeningen in grote lijnen afgestemd op de praktijksituatie in het Friese veenweidegebied. Hiertoe gebruiken wij de opbrengstgegevens die genoteerd zijn in de
door het Landbouw-Economisch Instituut geadministreerde bedrijfseconomischeboekhoudingen vandit gebied.
Eerstwerden deopbrengstenpersnedehooi engrassilage berekend, gemiddeld
over alle beschikbare gegevens per jaar. Vervolgens werd onderzocht hoe de
opbrengsten per snede samenhingen met de tijd van het jaar waarin gemaaid
werd. Tevens gingen wij na in hoeverre er verschillen in opbrengsten per snede
bestonden tussen groepen bedrijven met uiteenlopende totaal-maaipercentages.
Een verslag hiervan kan worden aangetroffen in het documentatie-rapport.
Mede op grond van de daarin vermelde uitkomsten zullen wij bij onze berekeningen uitgaan van de in tabel 3vermelde snede-opbrengsten van hooi en grassilage. Deze opbrengsten worden aangehouden ongeacht het totaal-maaipercentage. In deze tabel zijn ook de aan te houden voederwaarden van hooi en
silage vermeld.
Een snede ventilatie-hooi levert naar wij aannemen evenveel voederwaarde
op als een snede silage van vers dan wel voorgedroogd gras. Niet-geventileerd
hooi levertminder ZW envreper snede.
Aangenomen wordt dat de verschillen in kg-opbrengst per snede hooi of kuil
TABEL 3. Netto hectare-opbrengsten per snede hooien en inkuilen, gemeten op tijdstip van
vervoederen.
Gehalten per kg produkt

Opbrengst per snede

Meien juni
Hooi
geventileerd
niet geventileerd
Grassilage
niet voorgedroogd
voorgedroogd
Overige maanden
Hooi
geventileerd
niet geventileerd
Grassilage
niet voorgedroogd
voorgedroogd

produkt
kg

ZW
kg

vre
kg

ds
g

ZW
g

vre
g

3.500
3.500

1.155
1.092

210
189

820
820

330
312

60
54

10.500

1.155
1.155

210
210

230

110

20

V1

V

V

V

3.000
3.000

990
936

180
162

820
820

330
312

60
54

9.000

990
990

180
180

230

110

20

V

V

V

V

1
Aangenomen is dat het ds-gehalte van voordroogkuil varieert, en met het ds-gehalte het
aantal kgprodukt endevoederwaarde per kgprodukt.De totale voederwaarde vaneensnede
voordroogkuil wordt evenwel ongeacht het ds-gehalte steeds verondersteld gelijk te zijn aan
dievaneensnedeniet-voorgedroogde kuil.
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al naar detijd van hetjaar, niet leiden tot verschillen in de arbeidsbehoeften per
ha hooien of per ha inkuilen. Deze arbeidsbehoeften nemen immers zeker niet
evenredig toe met de opbrengst en bovendien is het weerrisico voor de ruwvoederwinning in de voorzomer wellicht wat kleiner dan in de nazomer. Ook zal in
het najaar bij het inkuilen vaker een conserveringsmiddel moeten worden gebruikt dan inhetvoorjaar endit heeft op dearbeidsbehoefte ook weereen effect
dat tegengesteld isaan dat der opbrengst per snede.
Door de aard van het in te kuilen gras en door het weer hebben najaarskuilen een grotere kans op mislukken dan voorjaarskuilen. Aangenomen wordt
dat men indien nodig een middel toevoegt dat de conservering bevordert. In
overleg met ir. SCHUKKING van het I.B.V.L. is besloten aan te nemen dat voor
een goed verloop van het gistingsproces inmei gemiddeld eenderde deelvan het
aantal gemaakte kuilen een toevoeging nodig heeft en in augustus en september
tweederde deel. In het documentatie-rapport wordt ingegaan op de hieraan verbonden kosten.
Devraagkanworden gesteldofhetgeoorloofd isaantenemendat dezetmeelwaarde en het gehalte aan vre van eerder en later in de zomer gewonnen ruwvoeder gelijk is. Bij bestudering van de analyse-cijfers van ruwvoedermonsters
uit het Friese veenweidegebied (STICHTING VEEVOEDERBUREAU VOOR FRIESLAND,
1958/'59 e.V.) blijkt, dat de ZW van hooi en kuil (in de droge stof) in de herfst
iets lager ligt dan in het voorjaar. Het vre-gehalte is in het najaar gelijk of wat
hoger dan in het voorjaar. Deze verschillen, op de oorzaken waarvan wij niet
ingaan, zijn evenwel niet groot. Het lijkt dus verantwoord om er bij de berekeningen van uit te gaan dat de voederwaarde per kg ds in eerder en later gewonnen ruwvoeder gelijk is mits men, indien nodig, bij het inkuilen een conserveringsmiddel gebruikt.
11.1.3. Veeenvoederrantsoenen
Gezien de taakstelling van ons onderzoek moeten voederrantsoenen en bijkomende voederkosten worden berekend bij uiteenlopende verhoudingen tussen eigengewonnen en aangekocht voeder. In principe kan deze verhouding
zich bewegen tussen de situatie dat de, door de opnamecapaciteit bepaalde,
maximale hoeveelheid eigen ruwvoeder wordt verstrekt en de situatie dat het
veezowel 's zomers als 's winters geheel op basis van aangekocht voeder wordt
gehouden.
Voor de verschillende categorieën vee dienen, ook bij constante samenstelling der veestapel, afzonderlijk rantsoenen te worden berekend. Het gevaar is
anders namelijk niet denkbeeldig dat dehoeveelheden voederwaarde en voederbehoefte wel overeenstemmen voor de veestapel in totaal, maar dat voor de afzonderlijke categorieën veetochgeengoederantsoenen zijn samen te stellen met
de voedervoorraden die volgens de berekening aanwezig dienen te zijn.
De voederbehoeften van het vee en de voederwaarden der voedermiddelen
worden steeds ontleend aan de publikaties van het CENTRAAL VEEVOEDERBUREAU op dit gebied (zieb.v. CENTRAAL VEEVOEDERBUREAU, 1964).
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II.1.3.1. C o n s t a n t e s a m e n s t e l l i n g v e e s t a p e l
Zoalsin1.3 ismedegedeeld, zullen wijde samenstelling van de veestapel bij de
berekeningen ineersteinstantie constant houden. Wij kiezen hierbij een zodanige omvang van de jongvee-opfok, datindeaanvulling van deeigen melkveestapel wordt voorzien en bovendien nogenkele jonge dieren kunnen worden
verkocht. Per 100melkkoeien zijn gemiddeld 140eenheden grootvee1 aanwezig.
Deze situatie komt tennaaste bij overeen met hetgemiddelde van dedoorhet
Landbouw-Economisch Instituut geadministreerde Friese veenweidebedrijven
(zie b.v. BOGAERDS en MOOY, 1964). Inhetdocumentatie-rapport zijn nadere
gegevensbetreffende deopbouw van deveestapel opgenomen.
Melkvee
De rantsoenen voor hetmelkvee worden gesplitst ineen grondrantsoen,dat
voorziet indevoederbehoefte voor onderhoud en 10kgmelk perdag, en een
aanvulling voor hetdeel dermelkproduktie datboven 10kgperkoe per dag
uitgaat. Gedurende de droogstand worden kalfkoeien gevoederd alsof ze 10 kg
melk perdaggeven. Aangenomen wordt datde melkproduktie perkoe gemiddeld 4100kg (met 4% vet)perjaar bedraagt, waarvan 41 procent in de stalperiode wordt geproduceerd. Het vee kalft overwegend indemaanden januari
tot en met april af,zodat de droogstand van 60dagenin de stalperiode valt.
Wij hebben eerst onderzocht hoe de samenstelling en de kosten van de grondrantsoenen van melk- enkalfkoeien samenhangen met hetaandeel eigen ruwvoeder. De hiervoor benodigde berekeningen zijn in navolging vanDE VEER
(1962) enopzijn aanraden uitgevoerd met behulp van een bepaalde vorm van
lineaire programmering. Daarbij isnagegaan hoederantsoenen zich wijzigen
bij een steeds verder gaande verhoging van de marginale kosten van eigen hooi
en grassilage. Eenoverzicht van deeisen dieaandegrondrantsoenen gesteld
werden envande voedermiddelen diein de rantsoenen konden wordenopgenomen met hun voederwaarden enprijzen, kanworden aangetroffen in het
documentatie-rapport. Ookwordt daar uiteengezet hoedein eerste instantie
als optimaal berekende grondrantsoenen opeentweetal punten nog enigszins
werden gewijzigd op advies van ir. DAVIDS van het Centraal Veevoederbureau.
Met behulp vanbovenbedoelde berekeningen werd eenviertal rantsoenen
voor de stalperiode ontwikkeld, waarin het aandeel eigen hooi en grassilage
uiteenloopt van het door de opnamecapaciteit van het vee bepaalde maximum,
tot het punt waar het volledig vervangen isdoor aangekochte voedermiddelen.
Aan ditviertal iseen vijfde grondrantsoen voor dewinter toegevoegd, waarin
een maximale hoeveelheid grassilage eneen minimale hoeveelheid hooi is opgenomen. Dit rantsoen kwam bij de programmering als sub-optimaal naar
voren, doch het vermoeden bestond dat het in bedrijfsverband in bepaalde
situatiesmogelijk toch optimaal zou kunnen zijn.
Bij bedoelde vijf grondrantsoenen issteeds stilzwijgend aangenomen dathet
vee 'szomers voldoende weidegras tot z'nbeschikking heeft. Men kan evenwel
1

Voor deomrekeningsfactoren toteenheden grootvee (veelal afgekort totegv ofgve)zij

verwezennaar hetartikelvan DEBOERen WILLEMSEN (1960).
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de veedichtheid zo hoog opvoeren dat gedurende enkele of zelfs alle maanden
van de weideperiode moet worden bijgevoederd. Het is, gezien het verloop van
de groeicurve van het gras, duidelijk dat het reeds nodig kan zijn buiten de top
van het groeiseizoen bij te voederen wanneer in de maanden mei en juni nog
enig ruwvoeder kan worden gewonnen. Volgens de door ons bepaalde maaischema's kan er in elke maand van mei tot en met september nog iets worden
gemaaid, wanneerhettotaal-maaipercentage boven zestigprocent ligt. Men mag
aannemen dat er dan in elke maand voldoende weidegras voor het vee beschikbaar is. Wanneer het totaal-maaipercentage tussen zestig en veertig procent ligt
kan er volgens onze schatting in juli niets worden gemaaid. Wij zullen aannemen dat er in deze situatie toch in alle maanden voldoende weidegras beschikbaar kan komen bij een daarop afgestemde graslandexploitatie. Bij totaalmaaipercentages van minder dan veertig, kan evenwel nog maar alleen in de
maanden mei en juni worden gemaaid ten behoeve van de ruwvoederwinning.
In de overige maanden moet dan, bij gebrek aan voldoende weidegras, bijvoedering worden verstrekt. Wanneer er in het geheel geen ruwvoeder van het
grasland wordt gewonnen, zal gedurende de gehele weideperiode moeten worden bijgevoederd. Grondrantsoen no. 6 heeft betrekking opvee dat gedurende
mei en juni voldoende weidegras tot zijn beschikking heeft doch gedurende de
overige maanden van het jaar grondrantsoen no. 4 verstrekt krijgt. Bij grondrantsoen no. 7is dit gedurende het gehelejaar het geval. In tabel 4 is een overzicht opgenomen van de samenstelling der grondrantsoenen en de bijkomende
voederkosten daarvan.
In de voederbehoefte voor het deel van de melkproduktie dat boven 10 kg
melk per koe per dag uitgaat, zal worden voorzien met behulp van een daarop
afgestemd krachtvoedermengsel : het zogenaamde A-mengsel. Aangenomen
wordt dat het melkvee in de zomerperiode geen produktietoeslag behoeft te
ontvangen wanneer voldoende weidegras beschikbaar is,zoals bij de rantsoenen
no. 1t/m 5. Bij de rantsoenen no. 6 en 7 moet in de zomer wel een produktietoeslagworden verstrekt.
Jonge melkgevende dieren ontvangen gedurende de eerste twee lactatieperioden overeenkomstig denormen eenjeugdtoeslag.
Aangenomen wordt dat de opname aan gras bij beweiding gemiddeld 7000
gZW (netto)per koeperdag bedraagt.
Wij gaan er van uit dat in de praktijk altijd een geringe, moeilijk te voorkomen, inefficiency bij het voederen optreedt. Het is immers praktisch ondoenlijk
steeds precies volgens denormen te voederen. Bovendien kan niet worden voorkomen dat bij het voederen, ondanks alle zorgvuldigheid, enige verliezen optreden. Aangenomen wordt dat door deze oorzaken vijf procent meer voeder
nodig is dan de berekende rantsoenen aangeven, met uitzondering van het
weidegras waarvan de opname steeds geheel netto in ZW wordt opgegeven.
Dezevijf-procents-toeslag drukken wijgemakshalve steeds uitineen geldbedrag,
berekend naar vijf procent van de voederkosten die men heeft indien bij de gegeven opname aanweidegrasverder allevoeder wordt aangekocht.
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TABEL 4. Derantsoenen enbijkomende voederkosten' voor hetmelkvee.
Rantsoen nc >.:

Eenheid
Samenstelling grondrantsoen
(per koe per dag)
kuilgras
hooi
suikerbietekoppen en -blad
voederaardappelen
stro (gerste-)
D-brok

bijkomende voederkosten
Aantal dagen waarop grondrantsoen wordt gebruikt
winter
zomer
totaal

kg
kg
kg
kg
kg
kg

et

2

1

25,0
7,3

15,4
8,6
7,0
2,5

2,5

4

3

-

-

7,3
30,0

3,0
30,0
4,4
1,5
1,2

5

25,0
3,0

-

6

-

-

3,0
30,0
4,4
1,5
1,2

3,0
30,0
4,4
1,5
1,2

7,2
1,5
0,6
0,5
13,75 33,81 111,21 170,64 71,85170,64 170,64

dgn 187
dgn
_
dgn 187

187
_
187

187
_
187

187
_
187

187
_
187

7

187 187
118 178
305 365

Benodigde hooi en kuilgras(per
koeperjaar)
hooi
kg 1366 1606 1359 561 561 915 1095
kuilgras
kg 4675 2877
- 4675
ZWhooi plus kuilgras
ZW 965 846 448 185 699 302 361
Bijkomende voederkosten (per
se perjaar)
grondrantsoen
prod, voeder(voor
melkgiften < 10kg
per dag)
jeugdtoeslag jonge
melkgevende dieren

gld
\ winter gld
/ zomer gld

25,70
60,50

-

63,20 208,00 319,10 134,40 520,50 622,80
60,50 60,50 60,50 60,50 60,50 60,50
62,50 94,40

)
35,40 35,40 35,40 35,40 35,40 35,40
22,30 33,70
gld 121,60 159,10 303,90 415,00 230,30 701,20 846,80

) winter gld
1 zomer gld

totale bijk.voederk.melkvee

35,40

1
Bijdeberekening derbijkomende voederkosten isindeze tabel geen rekening gehouden
met eventuele hooiaankopen. Indien hooi wordt aangekocht (metname bijderantsoenen4,
6en7),danmoeten debijkomende voederkosten worden verhoogd naar f 150,-per1000 kg
aangekocht hooi.Bijdeverdere berekeningen zal deherkomst van hethooi (zelf produceren
ofaankopen)terkeuzewordengesteld.

Jongvee
Ook voor het jongvee van verschillende leeftijd dienen wij rantsoenen op te
stellen die sterk uiteenlopen met betrekking tot de verhouding tussen eigen en
aangekocht voeder. Evenals bij het melkvee, worden voor de stalperioden
vijf1 en voor de weideperioden drie rantsoenen onderscheiden, leidend tot
zeven jaarrantsoenen. Deze sluiten wat de verhouding tussen eigen en aan1

Voorkalverengedurendedeeerstemaandenvanhun leventot aan deeersteweideperiode,
kanevenwel met éénrantsoen worden volstaan. Hierin isalsenigruwvoedermiddel wathooi
opgenomen, datnietkanwordenvervangen.
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gekocht voeder betreft steeds zo goed mogelijk aanbij deovereenkomstige
rantsoenen voor hetmelkvee.Demeeste vaarzen brengen op ongeveertweejarige leeftijd hun eerstekalf ter wereldenbehorendaarnatothet melkvee.Bij
enkele dierenvaltdittijdstiplater.Voordezecategorie, de'overlopers',worden
afzonderlijk rantsoenen berekend voor de leeftijd vantwee jaar tot het tijdstip vanafkalven.Voordesamenstellingvanal dezejongvee-rantsoenenenhun
kosten mogewordenverwezennaarhet documentatie-rapport.
In tabel 5zijn de bijkomende voederkostenpermelkkoe met bijbehorend
jongvee samengevat voor dezeven rantsoenen metuiteenlopende verhouding
tusseneigenenaangekochtvoeder.
In deze tabel is, behalve het stro datin enkele rantsoenen isopgenomen,
nog350kgstropermelkkoemetbijbehorendjongvee inrekeninggebracht voor
strooisel. Dezehoeveelheidkomt overeenmet devoorcalculaties vanhetLandbouw-EconomischInstituut(HOORNWEG,1963).
TABEL 5.De bijkomende voederkosten1 per melkkoe met bijbehorend jongvee.
Zomer- Aantal
of
dieren
winterper
periode melkkoe
Melkvee
grondrantsoen
produktietoeslag
toeslagjonge melkgevende dieren

Jongvee
kalveren totruim
ijaar
kalveren vanruim
J totruim 1jaar
pinken vanruim
1 totruim 11jr
pinken vanruim
litot2jr
'overlopers'
toeslag drachtige
vaarzen

1

42

3

2

4

5

6

7

319,10
201,40
60,50
62,50

319,10
303,70
60,50
94,40

35,40
22,30

35,40
33,70

1,000
winter
zomer
winter
zomer

25,70

winter
zomer

35,40

w.+ z.

60,50

-

63,20 208,00 319,10 134,40

60,50

35,40

-

60,50

35,40

-

60,50

35,40

-

60,50

35,40

-

0,540

97,20

97,20

97,20

97,20

97,20

114,50

122,80

winter 0,500

15,65

29,45

48,00

62,30

35,95

62,30

62,30

41,10

59,65

43,97
2,65
4,76

43,97
2,65
6,91

zomer 0,430

-

winter 0,380
winter 0,080
zomer 0,045

-

w.+ z . 0,330

Algemeen
gerstestro (als strooisel)
vijf-procents-toesla g
Totaal

Rantsoenno.
1

11,36
0,68

-

32,57
1,96

-

43,97
2,65

-

16,19
0,98

-

13,76

13,76

13,76

13,76

13,76

13,76

13,76

28,00
41,00

28,00
41,00

28,00
41,00

28,00
41,00

28,00
41,00

28,00
63,60

28,00
74,80

317,20 380,60 566,40 703,90 463,40

1075,90 1261,60

Zienootbijtabel4.
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In tabel 6zijn de behoeften aan hooien kuilgras per melkkoe met bijbehorend
jongvee samengevat. De in deze tabel vermelde cijfers hebben betrekking op de
situatie dat silage van niet-voorgedroogd gras aanwezig is. Zoals eerder is
medegedeeld nemen wij evenwel aan dat voordroogkuil wordt gewonnen indien
de weersomstandigheden dit toelaten. In dat geval kan in de rantsoenen waarin
meer hooi voorkomt dan de minimaal benodigde hoeveelheden, een deel van
het hooi worden vervangen door voordroogkuil. Om deze reden zijn de benodigde hoeveelheden hooi voor derantsoenen 1,2en 3respectievelijk 400, 300en
200 kg lager vastgesteld dan de eerst berekende. De benodigde hoeveelheid ZW
uit hooi en kuilgras samen wordt gelijk gehouden, zodat geringere hoeveelheden hooi bij de berekeningen inderdaad gecompenseerd zullen moeten worden door meer kuilgras. Overigens is hiermede alleen de toelaatbaarheid (op
technische gronden) van een gedeeltelijke vervanging van hooi door voordroogkuil aangegeven. Of deze vervanging ook werkelijk zal plaats vinden, zal bij de
TABEL6. De benodigde hoeveelheden hooi en kuilgras per melkkoe met bijbehorend jongvee
Zomer- Aantal
of
dieren
winterper
periode melkkoe
Hooi (kg per mk plus bijbeh. jongvee)
melkvee (grondrantsoen)
kalveren tot ruim i jaar
kalveren van ruim \ tot
ruim 1jaar
pinken van ruim 1 tot
ruim 1i jaar
pinkenvan ruim l £ t o t 2 j r
'overlopers'

Rantsoen no.
1

2

3

4

5

6

7

561
534
254

winter
zomer
w. + z.

1,000
1,000
0,540

1366

1606

1359

561

561

-

-

-

-

-

54

54

54

54

54

561
354
189

winter

0,500

450

405

360

270

270

270

270

zomer
winter
winter
zomer

0,430
0,380
0,080
0,045

-

-

-

-

-

319
19

266
16

239
14

159
10

159
10

250
159
10
26

totaal hooi

-

-

-

-

-

172
159
10
18

2208

2347

2026

1054

1054

1733

2064

-

-

Kuilgras (kgpermkplus
bijbeh.jongvee)
melkvee(grondrantsoen) winter 1,000 4675 2877
kalveren van ruim $ tot
ruim 1 jaar
winter 0,500
450
270
pinkenvanruimHtot2jr winter 0,380
532
372
'overlopers'
winter 0,080
32
22
totaal kuilgras
ZWhooienkuilgras(ZW/mk + jongvee)
Hooi (kg/mk + jongvee, gecorrigeerd1
en afgerond)

4675

-

-

630
638
38

5689

3541

-

-

5981

-

-

1354

1164

669

348

1006

572

681

1800 2040 1820 1050 1050 1730 2060

1
Zoals in de tekst van deze paragraaf wordt besproken, zijn de benodigde hoeveelheden
hooi voor de rantsoenen no. 1, 2 en 3 op deze regel met respectievelijk 400, 300 en 200 kg
verlaagd tenopzichtevandeeerderindezetabel genoemdehoeveelheden.
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verdere berekeningen worden uitgezocht op grond van economische overwegingen.
In tabel 7zijn de netto-benodigde hoeveelheden weidegras,uitgedruktinZW,
per melkkoe met bijbehorend jongvee samengevat. Aangenomen wordt dat deze
behoeften bij de rantsoenen 1t/m 5 regelmatig over de weideperiode zijn verdeeld.
TABEL7. De netto-benodigdehoeveelhedenweidegrasper melkkoemet bijbehorendjongvee.
Aantal dieren
per melkkoe

Weidegras
(ZW per mk plus bijbeh. jongvee)
melkvee
kalveren tot ruim \ jaar
pinken van ruim 1tot ruim I J jaar
'overlopers'
totaal

1,000
0,540
0,430
0,045

Rantsoen no.:
1 t/m 5

6

7

1246
150
235
29

430
49
72
9

-

1660

560

-

II.1.3.2. V a r i a b e l e s a m e n s t e l l i n g veestapel
Bij de berekeningen die betrekking hebben op een variabele samenstelling
van de veestapel kan het rundvee voor ons doel het meest zinvol in drie categorieën worden ingedeeld. Behalve melkvee onderscheiden wij twee categorieën
jongvee, waarvan één betrekking heeft op kalveren tot de leeftijd van ruim een
half jaar (aan het einde van de eerste weideperiode) en de ander op jongvee
van ruim eenhalfjaar tothoogdrachtige vaars.
Wij gaan ervan uit dat per 100 afgekalfde dieren 98 levende kalveren ter
wereld worden gebracht. De kalveren die worden geboren uit dieren die voor
de eerste maal kalven, rekenen wij voor de helft toe aan de activiteit 'vaarzenopfok' en voor de helft aan de activiteit 'melkvee'. Dit is van belang met het
oog op de aan- en verkoop van hoogdrachtige en verse vaarzen. Ons uitgangspunt impliceert dat de helft van de verhandelde vaarzen afkalft op het aankopendebedrijf endehelft ophet verkopende bedrijf.
Verder nemen wij aan dat per 100melkkoeienjaarlijks twee stuks doodgaan
en 29 stuks worden verkocht, zodat dus 31 stuks moeten worden vervangen bij
een gelijkblijvende omvang van de veestapel. Deze vervanging geschiedt door
vaarzen. Wij gaan ervan uit dat de dieren die worden vervangen, in het jaar
waarin ze sterven of worden uitgestoten geen kalf ter wereld brengen, althans
niet ophetuitstotende bedrijf.
Rekening wordt gehouden met een sterfte onder het jongvee van 10,5 procent gedurende de eerste zes à zeven levensmaanden en van 4,9 procent gedurende de daaropvolgende periode tot het afkalven. In beide gevallen zijn deze
percentages uitgedrukt in het aantal dieren dat van de betreffende categorie aan
het begin van de periode aanwezig is.Wij nemen aan dat 80%van de drachtige
44
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vaarzen op tweejarige leeftijd afkalft en 20% gemiddeld ongeveer een halfjaar
later.
In het documentatie-rapport worden de in II. 1.3.1 aan de orde gekomen rantsoenen samengevat voor de drie onderscheiden categorieën rundvee.
II.1.4 Werk
Het is duidelijk dat de behoefte aan op het bedrijf aanwezige menselijke arbeid moet worden bezien in samenhang met debeschikbare uitrusting metwerktuigen endeinschakeling van een loonwerker. Daarom gaan wij eerst in op
laatsgenoemde tweepunten 1 en richten vervolgens onze aandacht opde arbeidsbehoefte van devaste arbeidskrachten voor de verschillende werkzaamheden.
II. 1.4.1. W e r k t u i g e n i n v e n t a r i s s e n
In eerste aanleg worden vier werktuigeninventarissen terkeuze gesteld,die
voornamelijk uiteenlopen in de capaciteit bij de winning van hooi en grassilage.
Hiermee gaan aanzienlijke verschillen gepaard met betrekking totdevervangingswaarde derwerktuigeninventarissen endearbeidsbehoefte perha ruwvoederwinning. Niet alleen de menselijke arbeid als zodanig istrouwens van
belang. Ook de tijd waarin een bepaald werktuig voor het uitvoeren van een
sterk aan het weer en de tijd van de dag gebonden handeling gebruikt kan worden, kan als beperking fungeren. InII. 1.4.3 gaan wij hierop nader in. De samenstellingvanbedoeldewerktuigeninventarissen (no. 1t/m 4)wordt in tabel8
gegeven.
In tweede instantie worden berekeningen uitgevoerd waarbij de mogelijkheid
wordt geopend sneller temelken. Hiertoe dienen deeerder aangenomen vier
werktuigeninventarissen teworden aangepast met betrekking tot de uitrusting
voor het melken (no. 1' t/m 4'). De aardvandezeaanpassing,alsmededeconsequentieshiervanvoorde vervangingswaarde en dejaarlijkse kosten van dewerktuigeninventarissen, wordt aangegeven inhet documentatie-rapport. Tevensis
daarin de samenstelling van een werktuigeninventaris (no. 5) te vinden, die het
mogelijk maakt arbeidsbesparende werkmethoden toe te passen bij het melken
èn bij de winning van hooi engrassilage.Het laatste is vooral mogelijk door gebruik temaken van een opraapwagen, een werktuig dat nog vrijwel niet werd
toegepast op het tijdstip waarop wij deze studie aanvingen.
Bij deberekeningen die betrekking hebben opeen constante samenstelling
van de veestapel, worden alle negen werktuigeninventarissen achtereenvolgens
in beschouwing genomen. De berekeningen betreffende een variabele samenstelling van deveestapel worden alleen uitgevoerd voor devier ineersteinstantie aangenomen inventarissen.

1

Over de samenstelling vande werktuigeninventarissen, de daarbij behorende arbeidsbehoeften endemogelijkheden om een loonwerker inteschakelen, is uitvoerig overleg gepleegd met deheer POSTMA (I.L.R.). Voorts isgesproken met deheren OVING enDE WILJES
(I.L.R.) en met de heer VAN DER MOLEN (RIJKSLANDBOUWCONSULENTSCHAP VOOR ARBEIDSVRAAGSTUKKEN).
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II.1.4.2. L o o n w e r k
In tabel 9 wordt een opsomming gegeven van de werkzaamheden welke aan
een loonwerker kunnen worden uitbesteed, met de bijbehorende tarieven. Tevens is hierbij aangegeven welke arbeidsbehoefte nog resteert voor het eigen
personeel.
TABEL 9. Dewerkzaamheden welkeaan eenloonwerker kunnen worden uitbesteed.
Aard vanhet werk

Eenheid

Mest uitrijden en over land
verspreiden
1000kg
Gier uitrijden en over land
verspreiden
m3
Sloten schoonmaken
100m
Greppelen
100 m
Maaien
snedeper ha
Maaikneuzen, inkuilen en snedeper ha
grond opdekuilbrengen
Hooi schudden of op wier- ha (per keer)
senharken
Hooipersen:
meienjuni(3500kgperha) snedeperha
julienaug.(3000kgperha) snedeper ha

Tarief
(guldens per
eenheid)

Resterende arbeidsbehoefte
muper
eenheid

aard van het werk

3,75

0,08

naverdelen met schudderofweidesleep

3—
18 —
3,50
35 —

1,5
0,5

verwijderen aarde
verwijderen aarde

40 —

verdelengrasinkuil
2,5
verdelen toevoegmiddel
1,0
4,0 '
hulpafdekken kuil
0,5

17,50

-

70—
60—

1,0
1,0

hulpbij persen
hulpbijpersen

II.1.4.3. A r b e i d s b e h o e f t e en a r b e i d s a a n b o d
De arbeidsbehoefte voor de verschillende werkzaamheden wordt tenzij anders vermeld, steeds afgestemd op de door POSTMA en VAN ELDEREN (1963)gepubliceerde taaktijden. In een enkel geval waarin dezegegevens niet geheel toereikend zijn, wordt ook informatie uit andere bron gebruikt. Dit doet zich voor
wanneer het gaat om het verband tussen de omvang van de veestapel enerzijds
en de arbeidsbehoefte voor melken en veeverzorgen anderzijds, en bij toepassingvannieuwere arbeidsmethoden.
Wij geven de arbeidsbehoefte aan in perioden ter lengte van een maand.
Daarnaast worden enkele langere perioden onderscheiden. Dit houdt verband
met werkzaamheden die niet aan een bepaalde maand gebonden zijn, doch binneneenlangereperiodeverschovenkunnen worden.
Waterafvoer, bemesting engraslandverzorging
Met betrekking tot het schoonmaken van de sloten gaan wij uit van percelen
ter grootte van één tot anderhalf ha, die geheel door sloten worden omgeven.
Het schoonmaken van de sloten en het begreppelen van het grasland zal meer
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tijd vragen naarmate de sloten en greppels meer zijn dichtgetrapt. Wij houden
hiermee rekening door een deelvan dezearbeidsbehoefte aan het grasland toe te
rekenen en een ander deel aan het vee. Dit is van belang, omdat in ons onderzoek deveedichtheid immersvariabelwordt gesteld.
Zoals in II.1.4.2 is medegedeeld, bestaat de mogelijkheid het reinigen van de
sloten en de begreppeling van het grasland te laten verrichten door een loonwerker. Welke arbeidsbehoefte en welke verdeling daarvan over hetjaar wordt
aangehouden bij uitvoering van deze werkzaamheden door de eigen arbeidskrachten wordt vermeld in het documentatie-rapport. Hetzelfde geldt voor de
arbeidsbehoefte voor de verspreiding van stalmest, gier en kunstmeststoffen.
Tevens wordt daar nader ingegaan op de vraag in welke situaties stalmest kan
worden verkocht, dan welP-en K-kunstmeststoffen moeten worden aangekocht
enaan welkevoorwaarden daarbij moet zijn voldaan.
Naarmate een groter deel van de graslandproduktie wordt afgeweid en een
kleiner deel wordt gemaaid, zal het grasland ruiger worden. Van tijd tot tijd
moet het land dan 'gebloot' worden, door de bij de beweiding overgebleven
bossen gras te maaien. Aangenomen wordt dat bij maaipercentages van 0 tot
130 een rechtlijnig verband bestaat tussen het maaipercentage en de noodzaak
om bij de beweiding overgebleven bossen onsmakelijk gras te maaien. Dit verband kwantificeren wij zodanig, dat bij maaipercentages van 130en meer geen
bossen versmaad gras behoeven te worden gemaaid en dat bij een maaipercentagevan 40elk perceel eenkeer 'gebloot' moet worden. In formule:
'bossen-maaipercentage' = 144,4% minus 1,11 x maaipercentage
De hiermee gepaard gaande arbeidsbehoefte, alsmede de verdeling daarvan
over hetjaar, wordt vermeld in het documentatie-rapport. Hetzelfde geldt voor
de onkruid- en mollenbestrijding.
Winninghooiengrassilage
In het documentatie-rapport zijn de arbeidsbehoeften per ha hooien en inkuilen berekend voor de verschillende werktuigeninventarissen. Zowel de
maaischema's, als de arbeidsbehoeften per snede hooi en grassilage zijn nu
bepaald. Met behulp van deze gegevens is de arbeidsbehoefte voor de ruwvoederwinning in de verschillende perioden van hetjaar en bij de verschillende
werktuigeninventarissen op eenvoudige wijze te berekenen voor elk maaipercentage. Deze arbeidsbehoefte kan, indien ditvoordeel blijkt opte leveren, worden verlaagddooreenloonwerker inteschakelen,zoalsinII.1.4.2 is uiteengezet.
In de arbeidsbehoeften per ha ruwvoederwinning is een toeslag voor weerrisico opgenomen. Dit risico isbij hooien groter dan bij inkuilen en bij het maken van voordroogkuil groter dan bij het inkuilen van vers gras. Het is bovendien afhankelijk van de samenstelling van de werktuigeninventaris. Naarmate
het werktuigenpark beter is ingericht voor de ruwvoederwinning laat het weerrisico zich minder sterk gevoelen. De in de arbeidsbehoefte opgenomen toeslag
voor weerrisico is nodig, omdat niet bij elke weersgesteldheid in het hooi of het
intekuilen graskan worden gewerkt. Aan de andere kant kan dezetijd wel worden benut voor hetverrichten van niet ofniet sterk aan hetweer gebonden werk48
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zaamheden. Met name wordt hier gedacht aan de algemene werkzaamheden,
die voor het overgrote deel niet periode- of weergebonden zijn. Aangenomen
kan worden dat de toeslagen voor weerrisico worden overtroffen door de arbeidsbehoefte voor algemene werkzaamheden. Op grond daarvan kan worden
besloten de toeslagen voor weerrisico bij de ruwvoederwinning wel aan de betreffende periode toe te rekenen, maar bij de arbeidsbehoefte voor het gehele
jaar buiten beschouwing te laten, omdat deze tijd immers gebruikt kan worden
voor de niet aan een bepaalde periode gebonden algemene werkzaamheden. Dit
houdt anderzijds in dat bij inschakeling van een loonwerker bij de ruwvoederwinning, in hetjaar als geheel, ook minder uren vrij komen dan in de betreffende periode.
In het voorgaande is alleen aandacht geschonken aan de arbeidsbehoefte als
zodanig, rekening houdend met het weerrisico. Bij de ruwvoederwinning kunnen verschillende werkzaamheden, ook bij goed weer, evenwel slechts gedurende een deel van de dag worden uitgevoerd. Derhalve is het denkbaar dat gedurende dietijd de menselijke arbeid of de gebruiksmogelijkheden van de werktuigen die dan nodig zijn, een knelpunt vormt. De werkzaamheden bij de ruwvoederwinning worden overigens niet alle even sterk bepaald door de tijd van de
dag en het weer. Ook kan men de tijd die geschikt is voor uitvoering van de
sterk aanweerentijd vandedaggebonden werkzaamheden meerofminder goed
benutten, afhankelijk van de beschikbare uitrusting met werktuigen. In het
documentatie-rapport wordtditprobleemnaderbesproken.Ookhetaantal trekkerurendatnodigisvoordeverschillendewerkzaamheden komtdaaraandeorde.
Melken enveeverzorging
Bij het melken wordt in eerste instantie (bij de werktuigeninventarissen no.1
t/m 4) uitgegaan van een zodanige arbeidsbehoefte dat 17 à 18koeien per uur
gemolken kunnen worden. Deze arbeidsbehoefte houdt een tussenpositie in tussen de methode waarbij een man één apparaat bedient en met de hand namelkt en de methode waarbij een man twee apparaten bedient en machinaal
namelkt, en wel iets dichter bij laatstgenoemde methode. De arbeidsbehoefte
voor het melken in de verschillende perioden van hetjaar is verder afhankelijk
van het afkalfpatroon. Zoals eerder isvermeld gaan wij ervan uit dat de koeien
grotendeels inhet voorjaar afkalven.
In tweede instantie wordt ook een hogere arbeidsefficiency ten aanzien van
melken en veeverzorgen in beschouwing genomen (bij de werktuigeninventarissen no. 1't/m 4' en no. 5).In dit geval kunnen 25à 30koeien per uur worden
gemolken.
Het zou tever voeren hier een uiteenzetting tegevenvan onze uitgangspunten
betreffende de arbeidsbehoeften van alle werkzaamheden die verband houden
met het melken en de veeverzorging in zomer en winter. Daarvoor zij verwezen
naar het documentatie-rapport. Wel willen wij hier het punt memoreren dat ons
opdit terrein demeeste moeilijkheden heeft gegeven. Wij doelen opde afhankelijkheid van de arbeidsbehoefte voor een bepaalde categorie vee van het aantal
dieren van die categorie. Met betrekking tot dit punt schieten de beschikbare
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gegevens te kort, zodat niet een volledig bevredigende oplossing is gevonden.
De schattingen die wij voor een zo goed mogelijke benadering van dit probleem
hebben gedaan, alsmede deoverwegingen diedaarbij golden, zijn vermeld in het
documentatie-rapport.
Algemene werkzaamheden.
Onder 'algemeen werk' wordt een aantal werkzaamheden samengevat die
niet ofnauwelijks periode-gebonden zijn. Het betreft arbeid in verband met het
onderhoud van rijpaden en erf, alsmede het onderhoud van bedrijfsgebouwen,
werktuigen engereedschap voorzover door deeigen arbeidskrachten verricht.
Ook dearbeidsbehoefte dievoortvloeit uitde aan-enafvoer van produktiemiddelenenprodukten enhetuitvoeren van diverse kleine karweitjes wordt hieronder begrepen.
De arbeidsbehoefte voor deze algemene werkzaamheden splitsen wij in een
deel dat onafhankelijk is van bedrijfsoppervlakte en veestapel, een deel dat
varieert met omvang en samenstelling van de veestapel en een met de bedrijfsoppervlakte variërend deel.Deze verdeling in drieën isnodig inverband met de
variatiemogelijkheden die in onze studie worden ingebouwd met betrekking tot
debedrijfsoppervlakte endeveestapel.Ook differentiëren wij de arbeidsbehoefte
voor algemene werkzaamheden al naar de uitrusting met werktuigen en trekkracht.Voorkwantitatieve gegevenszijverwezennaar het documentatierapport.
Arbeidsaanbod.
Voor de periode waarop onze berekeningen zijn afgestemd, kan het aantal
gewerkte uren van de vaste arbeider op ongeveer 2600 perjaar worden gesteld
(HOORNWEG, 1963). Wij houden 2570 uren aan. Het is bekend datdeboerzelf
meestalaanzienlijk langerwerkt.UitgegevensvanhetLandbouw Economisch Instituut (HOORNWEG, 1963) valt voor de boeren van weidebedrijven een aantal
gewerkte uren af te leiden van 3100 tot 3300. Wij brengen voor onze berekeningen de arbeidsduur van de ondernemer terug tot 3000uren per jaar. Deverdeling van het totale aantalbeschikbareman-uren(mu)overhetjaar iste vinden
inhet documentatie-rapport.
II.1.5. Opbrengsten en kosten
Zoals eerder is vermeld, worden de berekeningen afgestemd op het prijspeil
van het boekjaar 1964/1965.
II.1.5.1. O p b r e n g s t e n
Melk. Uit de door het Landbouw-Economisch Instituut gepubliceerde uitkomsten van landbouwbedrijven valt af te leiden, dat de melkproduktie op de
bedrijven in het Friese veenweidegebied die bij het L.E.I. in administratie zijn,
de laatste jaren ongeveer 4100 kg per koe per jaar bedraagt (BOGAERDS en
KUPERUS, 1961; BOGAERDS, 1961; L.E.I., 1962a, 1963a, 1964a en 1965). Wij
houden dit opbrengstniveau in eerste instantie aan. Later wordt ook de betekenisvaneenhogeregemiddelde melkproduktie onderzocht.
Verder wordt uitgegaan van een landelijke opbrengstprijs van f 31,- per
50
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100 kg melk, bij 3,7% melkvet. Voor het Friese veenweidegebied ligt de opbrengstprijs per 100 kg melk hoger. In de eerste plaats doordat het vetgehalte
ongeveer 4% bedraagt en in de tweede plaats doordat de opbrengstprijs in dit
gebied, ook bij eenzelfde vetgehalte, hoger is dan het landelijk gemiddelde. Uit
de gegevens die hierover zijn te vinden in de voorcalculaties van het L.E.I.
(HOORNWEG, 1962 en 1963) en in de eerder aangehaalde publikaties met uitkomsten van landbouwbedrijven van het L.E.I. valt af te leiden, dat voor het
Friese veenweidegebied een opbrengstprijs moet worden aangenomen van
f 32,75per 100kg melk met ongeveer 4%melkvet, bij een landelijke opbrengstprijs van f 31,- per 100kg melk bij 3,7%melkvet.
Omzet en Aanwas. In de voorcalculatie voor het boekjaar 1964/'65 is door
het L.E.I. (HOORNWEG, 1963) een post omzet en aanwas aangenomen voor het
veenweidegebied van Friesland en Noord-Holland, van ca. f 310,-per melkkoe
met bijbehorend jongvee. Door ons is op grond van de bedrijfsuitkomsten van
het Friese veenweidegebied in het verleden en de gunstiger vooruitzichten voor
devleesprijzen besloten eenietshoger bedrag aan tehouden bij de berekeningen
die betrekking hebben op een constante samenstelling van de veestapel, namelijk f 3 5 0 - per melkkoe met bijbehorend jongvee. Dit bedrag is achteraf geblekenniet aan dehogekant tezijn voor hetbetreffende boekjaar.
Bij de berekeningen die betrekking hebben op een variabele samenstelling
van de veestapel gaan wij in eerste instantie uit van de gemiddelde prijzen van
over de markt verhandelde dieren. Tussen de aan- en verkoopprijzen van rundvee wordt steeds een marge aangenomen voor tussenhandel en transport. Bedoeldeprijzen en margeszijn vermeld inhet documentatie-rapport.
Overige opbrengsten. Bij de berekeningen zal de mogelijkheid om hooi en
grassilage te verkopen in de beschouwing worden betrokken. Daarbij wordt
aangenomen dat het hooi in geperste vorm van het land af wordt verkocht. Bij
het opladen van dit hooi wordt door het verkopende bedrijf 3,5 mu per ha geleverd (en daarnaast 1mu hulp bij het persen). Als opbrengstprijs voor het geperste hooi wordt f 123,-per 1000kg aangenomen. Deze prijs is afgeleid uit de
cijfers die in de L.E.I.-statistieken hierover zijn te vinden (L.E.I., 1961a, 1962b,
1963ben L.E.I., 1963e.V.).In deberekeningen zal ook worden nagegaan wat het
effect is van gewijzigde aan- en verkoopprijzen van hooi. Grassilage van niet
voorgedroogd gras kan naar wij aannemen f22,- per 1000kgingekuild produkt
opbrengen. Bij de aflevering hiervan wordt door het verkopende bedrijf geen
arbeid geleverd. Dit is evenmin het geval bij de verkoop van stalmest, die f 6,per 1000kg oplevert1.
II.1.5.2. K o s t e n
Grond. De kosten voordegrondkunnenwordenberekend oppachtbasisof op
eigenaarsbasis. Wij zullen beide doen, aangezien in onze studie beide situaties
zullen worden beschouwd.
De kosten van de grond bij exploitatie inpacht worden afgestemd op de door
1

Naar eenopgavevan de 'Eerste Friesche Mesthandel' teSneek, voorjaar 1964.
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het Centraal Bureau voor de Statistiek (C.B.S., 1966) vermelde pachtprijzen.
Hierop worden correcties toegepast in verband met de omrekening van kadastrale in gemeten maat en in verband met het feit dat wij uitgaan van een bereikbaarheid enverkaveling diebeter isdangemiddeld. In het documentatie-rapport
wordt hierop nader ingegaan. De conclusie die daarwordt getrokken, luidt,dat
wij menen de pachtprijs voor los grasland met een goede bereikbaarheid en verkaveling in het Friese veenweidegebied te mogen stellen op f 160,- per ha gemeten maat voor hetjaar 1964/'65.
Bij exploitatie in eigendom wordt uitgegaan van de door het C.B.S. (1966)
vermelde koopprijzen van los grasland in de Friese weidestreken. Hierop worden soortgelijke correcties toegepast als hierbovenisaangegeven voor depachtprijs. Het lastigste gegeven dat nodig is voor de berekening van de jaarlijkse
kosten van de grond bij exploitatie ineigendom, ishet rentepercentage dat moet
worden gehanteerd. Zoalsin het documentatie-rapport wordt uiteengezet, ishet
naar wij menen (in navolging van HORRING, 1968)juist om een rentepercentage
te kiezen dat is gecorrigeerd voor de geldontwaarding. Het is immers waarschijnlijk dat men deze ontloopt voor het in grond belegde vermogen. Aldus
brengen wij 2,5% rente in rekening overeen bedragvan f 6.665,- per ha grasland (gemeten maat). Deze rentekosten ten bedrage van f 167,- worden vermeerderd met ruim f 50,- voor grond- en polderlasten. Dejaarkosten voor de
grond bij exploitatie in eigendom bedragen dus naar wij aannemen f 220,- per
ha gemeten maat voor hetjaar 1964/'65.
Gebouwen.Uitgegaan wordt van bedrijfsgebouwen met een min of meer traditioneel karakter. Het betreft in de eerste plaats een gebouw met een hoog gedeelte waarin tasruimte, werktuigberging en dergelijke en een uitgebouwde
dubbele Hollandse laagbouwstal. Daarnaast is siloruimte en erfverharding
aanwezig, alsmede gescheiden mest- en gierbewaring.
Ook bij een gegeven uitgangspunt betreffende het type van de gebouwen kunnen meerdere situaties worden onderscheiden. In het algemeen zullen wij er bij
onze berekeningen van uitgaan dat de keuze ten aanzien van de grootte der gebouwen nog geheel vrij is.Daarnaast zullen wij aandacht besteden aan de situaties dat gebouwen aanwezig zijn. In dit geval nemen wij aan dat de gebouwen
ofwel niet beperkend zijn voor de verwezenlijking van het optimale bedrijfsplan, ofwel beperkend zijn doch tegen de daarvoor in rekening te brengen kosten kunnen worden uitgebreid.
In alle drie gevallen zouden de berekeningen voorts kunnen worden afgestemd op exploitatie van de gebouwen in eigendom of pacht, zodat zes uitgangssituaties zouden kunnen worden onderscheiden. Dit nu voert ons te ver.
Bovendien is de bepaling van de gebouwenkosten bij pacht niet geheel doorzichtig. Het is namelijk moeilijk aan te geven in hoeverre het in de pachtprijs
van boerderijen opgenomen bedrag voor bedrijfsgebouwen, bij al dan niet uiteenlopende bedrijfsoppervlakte, afhankelijk is van de omvang van de beschikbare stalruimte bij een gegeven type en onderhoudsstaat van de gebouwen. Wel
staat vast dat de in de pachtprijzen van boerderijen opgenomen bedragen voor
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bedrijfsgebouwen laag zijn in vergelijking met de kosten die op basis van vervangingswaarde berekend kunnen worden (zie b.v. STUDIEGROEP MELKVEEHOUDERIJ. 1965, blz. 91). Dit betekentenerzijdsdatdepachtvoor bedrijfsgebouwen ontoereikend is om daaruit alle met de bedrijfsgebouwen samenhangende
kostentedekken.Anderzijds betekent het ook dat pachters veelal minder hoge
gebouwenkosten hebben dan die welkeopbasisvanvervangingswaarde worden
berekend, hetgeen hun arbeidsinkomen vanzelfsprekend gunstigbeïnvloedt.
In het kader van onze studie is dit verschil in gebouwenkosten bij exploitatie
in pacht en eigendom, en het daaruit rechtstreeks voortvloeiende verschil in
arbeidsinkomen, op zichzelf weinig interessant. Veel sterker zijn wij geïnteresseerd in de vraag in hoeverre bedoelde verschillen in gebouwenkosten leiden
tot verschillen in de samenstelling van het optimale bedrijfsplan. Wij zijn van
mening dat in dit opzicht waarschijnlijk weinig verschillen zullen bestaan tussen
exploitatie in eigendom of pacht. Indien de gebouwen niet beperkend zijn bij de
verwezenlijking van het optimale plan, zijn de marginale gebouwenkosten per
dier immers zowel bij eigendom als pacht nihil. Indien de gebouwen wel beperkend zijn doch kunnen worden uitgebreid, of zelfs als geheel variabel kunnen worden beschouwd, zijn de marginale gebouwenkosten per dier bij pacht
en eigendom waarschijnlijk ten naaste bij gelijk. In beide gevallen zullen ze
naar onze mening dienen te worden afgestemd op een berekening op basis van
vervangingswaarde. Een verpachter zal immers in de meeste gevallen slechts
dan genegen zijn in te gaan op de wensen van de pachter betreffende uitbreiding
van de stalruimte, indien hij de daaruit voortvloeiende kosten op welke wijze
dan ook vergoed krijgt van de pachter. Wij komen dus tot de conclusie dat
weliswaar de totale hoogte van de gebouwenkosten bij eigendom en pacht verschillend kan zijn, doch dat de marginale gebouwenkosten per koe - welke
mede bepalend zijn voor de samenstelling van het optimale bedrijfsplan - waarschijnlijk ten naaste bijgelijk zullen zijn.
Op grond van voorgaande overwegingen zullen wij bij de berekeningen twee
gevallen onderscheiden. In de eerste plaats zullen wij bij bijna al onze berekeningen per dier gebouwenkosten toerekenen die zijn gebaseerd op vervangingswaarde. Deze aanpak kan zowel betrekking hebben op de situatie dat de keuze
ten aanzien van de gebouwen nog geheel open is, als op de situatie dat de gebouwen beperkend zijn doch kunnen worden uitgebreid. In de laatste situatie
kunnen de totale gebouwenkosten vooral bij pacht lager zijn dan in eerstgenoemde situatie, doch marginaal gezien bestaat waarschijnlijk weinigverschil.
Wij zullen in deze twee situaties steeds de volle gebouwenkosten op basis van
vervangingswaarde in rekening brengen, daarbij evenwel niet vergetend dat het
arbeidsinkomen in werkelijkheid soms gunstiger kan zijn zoals is besproken.
In de tweede plaats zullen wij een serie berekeningen maken waarbij wij de
marginale gebouwenkosten per dier op nul stellen. Het doel hiervan is na te
gaan hoe in deze situatie, waarin de gebouwen niet beperkend zijn, de optimale
bedrijfsplannen afwijken van die welke berekend zijn bij variabele gebouwenkosten. De gebouwenkosten zijn in deze situatie geheel of vrijwel geheel vast
van aard en hebben geen invloed op de samenstelling van de optimale bedrijfsMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 70-3 (1970)
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plannen. Bij de bepaling van het arbeidsinkomen behorend bij de bedrijfsplannen van deze serie berekeningen brengen wij een vaste kostenpost voor gebouwen in rekening, en wel van dezelfde grootte als de totale gebouwenkosten
in de bedrijfsplannen die betrekking hebben op variabele gebouwen bij dezelfde
bedrijfsoppervlakte.
Zoals in het documentatie-rapport wordt uiteengezet, menen wij de gebouwenkosten berekend op basis van vervangingswaarde te kunnen stellen op een
bedrag van f 1.460,-per bedrijf plusf 130,-per melkkoemet bijbehorend jongvee. Bij een variable samenstelling van de veestapel wordt laatstgenoemd bedraggedifferentieerd per categorievee.
Bemesting. Voor kunstmeststoffen nemen wij de prijzen over die zijn vermeld
in de voorcalculaties van het Landbouw-Economisch Instituut voor 1964/'65.
Deze prijzen bedragen per kg zuivere meststof: f0,93 per kg N,f 0,60 per kg
P 2 O 5 enf0,34perkgK 2 O.
Voeder.De voederrantsoenen en de bijkomende voederkosten zijn besproken
in II.1.3. De prijzen waarvan daarbij isuitgegaan, zijn vrijwel alle ontleend aan
de desbetreffende prijsstatistieken van het Landbouw-Economisch Instituut
(L.E.I., 1960, 1961b, 1962c, 1963c, 1964b;L.E.I., 1963e.V.).
Arbeid. Door het L.E.I. (HOORNWEG, 1963) werd bij de voorcalculatie voor
1964/'65 eenjaarloon, inclusief sociale lasten, van ruim f7.700,- berekend voor
een volwaardige vakarbeider op veehouderijbedrijven. Hiervoor zou ongeveer
2600 uren per jaar worden gewerkt. Wij zullen in eerste instantie uitgaan van
een bedrag van f 8.000,- als jaarloon voor een volwaardige vakarbeider, die
zoals wij eerder meedeelden 2570 uren per jaar werkt. De arbeidskosten voor
de boer bedragen bij eenzelfde beloning per uur f9.340,- per jaar.
Werktuigen. Bij de berekening van de werktuigkosten wordt een aantal uitgangspunten gehanteerd, waarvan wij de belangrijkste hier memoreren. De afschrijving vindt plaats naar de vervangingswaarde (welke is gebaseerd op gegevens van POSTMA en VAN ELDEREN, 1963; mondeling aangevuld door eerstgenoemde auteur), met door het Landbouw-Economisch Instituut gehanteerde
afschrijvingspercentages. Voor onderhoud, inclusief reparaties, wordt de helft
van het totale afschrijvingsbedrag in rekening gebracht. De rentekosten over het
in de werktuigeninventarissen geïnvesteerde vermogen bedragen 5procent, berekend over 60 procent van de vervangingswaarde. De overige uitgangspunten
en de daarmee berekende werktuig- en trekkrachtkosten worden in het documentatierapport-vermeld.
Loonwerk. De loonwerktarieven die worden aangehouden zijn te vinden in
tabel 9.
Overige kosten. Deze worden grotendeels afgestemd op de voorcalculaties
van het L.E.I. van 1964/'65 (HOORNWEG, 1963). Het betreft vele kostenposten,
zoals rentekosten voor de veestapel, dekgeld, ziektebestrijdings- en fokverenigingskosten, alsmede kosten voor boekhouding, telefoon, water, electriciteit,
gebruik van auto en dergelijke.
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De overige kosten hangen voor een belangrijk deel samen met de bedrijfsomvang, en wel in het bijzonder met het aantal stuks vee en in mindere mate
met de bedrijfsoppervlakte. Om deze reden worden de overige kosten uitgedrukt in een bedrag per bedrijf (dat enigszins afhankelijk is van de werktuigeninventaris), een bedrag per dier en een bedrag per ha grasland. Voor kwantitatieve gegevens zij verwezen naar het documentatie-rapport.
II.2. D E METHODE VAN ONDERZOEK

II.2.1. Methode
Voor de uitvoering van ons onderzoek zijn wij ongetwijfeld aangewezen op
een van de planningsmethoden. Onze taakstelling impliceert immers dat ook
bedrijfsorganisaties van rundveehouderij-graslandbedrijven dienen te worden
onderzocht die in de praktijk niet of nauwelijks voorkomen, zodat bedrijfsvergelijking nietinaanmerking komt.
Bij meer ingewikkelde problemen bezit de lineaire programmering in zijn
verschillende vormen een aantal duidelijke voordelen boven de andere planningsmethoden. Deze voordelen, die zo bekend zijn dat een opsomming daarvan overbodig is te achten, maken de lineaire programmering tot de aangewezen methode voor ons onderzoek. De methode is na DANTZIG (1951) door vele
andere auteurs (zie b.v. GASS, 1958en DORFMAN, SAMUELSON en SOLOW, 1958
en de meer op de landbouw gerichte publikaties van HEADY en CANDLER, 1958;
REISCH, 1962; WEINSCHENCK, 1964 en ZAPF, 1965) beschreven en meerdere
varianten op de bekende simplex-methode zijn ontwikkeld. Bij één van deze
varianten, veelal parametrische programmering of variable resource programming genoemd, is het mogelijk een beperking continu te variëren. Parametrische programmering leent zich goed voor toepassing bij ons onderzoek,
aangezien wij geïnteresseerd zijn in optimale bedrijfsplannen bij uiteenlopende
oppervlakte grasland per man. De oppervlakte grasland z:al bij toepassing van
dezemethodeduscontinu gevarieerd kunnen worden.
De parametrische programmeringsmethode wordt door HEADY en CANDLER
(1958, hoofdstuk 7) beschreven en is in Nederland, met grond alsvariabele beperking, onder andere toegepast door DE VEER (1959), LOUWES en DE VEER
(I960 en 1962) en MEIJERMAN (1962, 1964 en 1966). Bij uitbreiding van de bedrijfsoppervlakte wordt met deze methode steeds die aanpassing van het bedrijfsplan gekozen, die per ha extra land de maximaal bereikbare stijging van
het bedrijfssaldo met zich mee brengt. De optimale bedrijfsplannen worden
berekend bij wat 'kritieke' oppervlakten zouden kunnen worden genoemd. Bij
deze bedrijfsoppervlakten wordt juist een beperking volledig uitgeput of een
eerder opgenomen activiteit volledig vervangen. In samenhang hiermee treden
ook juist bij deze oppervlakten veranderingen op in de marginale waarde van
de grond en van andere beperkende produktiemiddelen. Voor punten liggend
tussen de 'kritieke' oppervlakten mag lineair worden geïnterpoleerd tussen de
berekende plannen. Aldus worden de optimale bedrijfsplannen bepaald bij
iedere bedrijfsoppervlakte, tot aan het punt waar verdere vergroting van de
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 70-3 (1970)
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oppervlakte grasland geen verhoging van het bedrijfssaldo meer kan bewerkstelligen en grond dus eennegatieve marginalewaarde krijgt.
Menkan ook weldenormale simplex-methode toepassen endaarbij de oppervlakte cultuurgrond achtereenvolgens op bepaalde grootten vaststellen. In dat
geval mag evenwel niet tussen de bij deze oppervlakten berekende plannen worden geïnterpoleerd, aangezien de gekozen oppervlakten slechts bij toeval samen zullen vallen met de 'kritieke' oppervlakten. In figuur 7 wordt dit verduidelijkt.
BEDRIJFSSALDO (GLD)

BEDRIJFSOPPERVLAKTE ( HA)

FIG. 7. Het verband tussenhetbedrijfssaldo ende bedrijfsoppervlakte (depunten A,B,Cen
D worden bepaald bij lineaire programmering met een variabele oppervlakte-beperking.De punten x, yen z zijn van te voren gekozenbijdegebruikelijke lineaireprogrammering)

De punten O, A, B, C en D geven de met behulp van parametrische programmering gevonden 'kritieke' bedrijfsoppervlakten weer, waartussen geïnterpoleerd magworden. Interpolatie tussendebijdenormale simplex-methode
van te voren vastgestelde bedrijfsoppervlakten x, y en z geeft sub-optimale bedrijfsplannen. Overigens ishet duidelijk dat het verschil tussen beide methoden,
en dus ook de fout door interpolatie bij de tweede methode, geringer wordt
naarmate men bij de normale simplex-methode kleinere oppervlakte-intervallen
kiest ende'kritieke' punten dichter bij elkaar liggen.
Als bezwaar van de normale simplex-methode zou ook het feit aangevoerd
kunnen worden dat men bij elke wijziging in het begintableau, b.v. van de beschikbare oppervlakte grasland, steeds geheel opnieuw vanuit de nul-oplossing
moet beginnen te rekenen. Hierdoor ishet aantal iteraties en dus de hoeveelheid
rekenwerk veel groter dan bij toepassing van parametrische programmering.
Dit bezwaar vervalt evenwel bij toepassingvanéénderopmatrixalgebraberustende varianten van de simplex-methode (zie b.v. GASS, 1958, blz. 83-102),die
heteveneensmogelijk makenvanuiteen vorigoptimaalplanverder terekenen.
Door MEIJERMAN (1966, blz. 40) wordt nog een andere methode genoemd
waarbij, met handhaving van de normale simplex-methode, de mogelijkheid
van uitbreiding der bedrijfsoppervlakte wordt geopend door een activiteit 'aantrekken grond' tegen een bepaalde prijs ter keuze te stellen. Deze methode ver56
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dient voor ons doel geen aanbeveling. In tegenstelling tot de parametrische
programmering, worden bij deze methode namelijk niet de optimale bedrijfsplannen bepaald over een geheel traject van bedrijfsoppervlakten. Alleen voor
de oppervlakte die bij de aangenomen kosten voor de grond het hoogste bedrijfssaldo levert, bestaat zekerheid dat het berekende bedrijfsplan inderdaad
optimaal is. Wij zijn evenwel ook geïnteresseerd in de samenstelling en de
financiële resultaten van plannen die optimaal zijn bij kleinere en eventueel
grotere bedrijfsoppervlakten.
Op grond van bovenstaande overwegingen hebben wij in eerste instantie onze
keus laten vallen op het gebruik van parametrische programmering, met een
variabele oppervlakte-beperking. Later zijn een aantal berekeningen uitgevoerd
met niet-parametrische lineaire programmering, in verband met het feit dat
hiervoor een computerprogramma beschikbaar kwam dat sneller werkte dan
ons programma betreffende parametrische programmering. Bij deze berekeningen werd de oppervlakte cultuurgrond steeds met een bepaald niveau verhoogd.
Nadere gegevens betreffende de aard en mogelijkheden van de gebruikte computer-programma's worden vermeld in II.2.3.
II.2.2. Begintableaus
H.2.2.1. S t r u c t u u r
Bij het opstellen der begintableaus, waarin de uitgangspunten bij lineaire
programmering kwantitatief worden vastgelegd, kunnen de produktieprocessen opverschillende wijzen worden geformuleerd.
De belangrijkste keuze waarvoor men hierbij staat, is die tussen een geaggregeerde of een gedesaggregeerde opzet1. Bij eerstgenoemde opzet worden
in meer of minder sterke mate afzonderlijke processen samengevoegd tot geaggregeerdeprocessen. In onsgevalzouden b.v.samengestelde rundveehouderijgrasland processen kunnen worden gedefinieerd. Deze zouden de volgende afzonderlijke processen kunnen omvatten: het houden van een melkkoe, het
opfokken van jongvee voor aanvulling van de melkveestapel, de produktie van
gras voor dit vee (inclusief bemesting en verzorging van het grasland), de beweiding alsmede de winning van hooi en grassilage. Bovendien zou het aankopen van voeder en kunstmest, en het verkopen van melk, vee en eventueel
mest in het saldo van deze samengestelde rundveehouderij-grasland processen
begrepen kunnen zijn. Bij een gedesaggregeerde opzet wordt een dergelijk veelomvattend proces, geheel of grotendeels, gesplitst in de samenstellende processen. Hierbij worden extra beperkingen gedefinieerd waarin de technische
relaties tussen de afzonderlijke processen worden weergegeven. Deze beperkingen hebben in het algemeen betrekking op produktiemiddelen en produkten
die door één of meer processen worden geleverd en door één of meer andere
processen worden verbruikt. Ze zorgen ervoor dat het totale verbruik de totale
levering niet overtreft. De begincapaciteit van deze beperkingen in de beschik1
Men zou ook kunnen spreken van een geïntegreerde respectievelijk gedifferentieerde opzetderbegintableaus.
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baarheidskolom is nul. De optimale hoogte van verbruik en levering wordt tijdens deberekeningen bepaald.
De splitsing in afzonderlijke processen heeft een aantal voor- en nadelen ten
opzichte van de geaggregeerde opzet (zie ook: ZAPF, 1965, blz. 40-51 en
HEADY en CANDLER, 1958, blz. 215-218).

Als voordeel kan in de eerste plaats het feit worden aangemerkt dat het
begintableau doorzichtiger en gemakkelijker leesbaar is bij splitsing in afzonderlijke processen. Hetzelfde voordeel heeft men bij het eindtableau, waar in
tegenstelling tot de geaggregeerde opzet expliciet wordt aangegeven hoeveel
voederwordtaangekocht, hoeveelhooien grassilage wordtgewonnen enzovoort.
Het belangrijkste voordeel is de grotere informatie die men met een gedesaggregeerde opzet verkrijgt. Zo worden bij deze opzet de marginale waarden berekend van de produkten die door het ene produktieproces worden voortgebracht en door het volgende worden gebruikt, zoals weidegras, hooi e.d.
Ook is de stabiliteit van het optimale plan uit het oogpunt van prijsverhoudingen beter na te gaan. Zo kan bijvoorbeeld de bij het optimale plan toegestane
variatie in de melkprijs zeer gemakkelijk worden berekend bij de gedesaggregeerde opzet, omdat er een afzonderlijke 'melkverkoopactiviteit1' is die de
melk betrekt uit een door de verschillende veehouderij-activiteiten gevormde
voorraad. Bij een geaggregeerde opzet kunnen deze prijsgrenzen voor melk
(en voor andere produkten) niet of zeer moeilijk berekend worden, omdat de
melk viadeverschillendeveehouderij-activiteiten zelftot waarde wordt gebracht
en men dus niet met één doch met meerdere activiteiten tegelijk zou moeten
gaan rekenen.
Een gedesaggregeerde opzet behoeft niet te impliceren, dat door een minder
star begintableau een grotere vrijheid in keuze zou bestaan bij de berekening
van het optimale plan. Bij een geaggregeerde opzet kunnen namelijk dezelfde
variatiemogelijkheden worden ingebouwd door meerdere geaggregeerde processen te definiëren, waarin de verhouding van de samenstellende processen
uiteenloopt.
De voordelen van een splitsing in afzonderlijke activiteiten kunnen slechts
worden verkregen ten koste van een langere rekentijd voor de bepaling van het
optimale plan uitgaande van het begintableau. Deze hoeveelheid rekenwerk is
bij een gedesaggregeerde opzet groter, enerzijds vanwege de grotere tableaus2,
anderzijds vanwege een groter aantal iteraties. Bovendien kan het feit dat men
bij een splitsing in afzonderlijke activiteiten meer gedetailleerde gegevens nodig
heeft, soms een belemmering vormen deze opzet consequent toe te passen. Op
grond van deze punten zal men veelal een compromis zoeken.
1

'Activiteit' gebruiken wijalseensynoniem van 'proces'.
Het aantal beperkingen is in dit geval zoals wij zagen groter dan bij een geaggregeerde
opzet. Ten aanzien van het aantal activiteiten lijkt dit op het eerste gezicht ook het geval te
zijn, aangezien splitsing in afzonderlijke processen in eerste instantie het aantal activiteiten
vergroot. Hier staat evenweltegenover, dat bijeengeaggregeerde opzet meer processen nodig
zijn dan bij een gedesaggregeerde opzet, om dezelfde variatiemogelijkheden ten aanzien van
decombinatiederafzonderlijke processen tekunnen bereiken(zieHEADYen CANDLER, 1958en
2

ZAPF, 1965).
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In ons geval dienen wij te streven naar een grote mate van desaggregatie
der processen. De variatiemogelijkheden die deel uitmaken van onze taakstelling, kunnen bij deze opzet immers uitstekend in de begintableaus worden ingebouwd. Tevens wordt bij deze opzet de grootste informatie verkregen betreffende bedoelde variatiemogelijkheden. Het lijkt derhalve min of meer voor
de hand te liggen bij het opstellen van de begintableaus uit te gaan van een opzet die in hoofdlijnen wordt weergegeven in het diagram van figuur 8. De om-

Enkelevoorbeelden bijlezingvanhetdiagram:
melkveehouderijbedrijven zonder land en zonder jongveeopfok

• 8,9,10

,. 8 9

^3/7
5

M-

normale rundveehouderij-graslandbedrijven met eigen voederwinningenjongvee-opfok
ruwvoederverkopendebedrijvenzondervee

FIG. 8. Diagramvandebelangrijkste groepenprocessenwaarmeedeverschillendevormenvan
rundveehouderij-graslandbedrijven kunnen worden beschreven (afgezien van 'loonwerk-activiteiten')
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lijnde hokjes, met de nummers 1 t/m 11, stellen hier de (groepen van) processen
voor waarmee de mogelijke vormen van de door ons te onderzoeken rundveehouderij-graslandbedrijven kunnen worden beschreven1.
De splitsing van de graslandexploitatie in een groep processen die de brutograsproduktie bij verschillende bemestingsniveaus beschrijven, een groep beweidingsactiviteiten en een groep ruwvoederwinningsprocessen levert evenwel
moeilijkheden op. Afgezien van de vraag of voldoende gedetailleerde gegevens
beschikbaar zijn, moet er namelijk op worden gewezen dat bedoelde opzet niet
overeenstemt metonsuitgangspunt datdebruto-graslandproduktiebij een gegeven kwaliteit van de grond niet alleen afhankelijk is van de bemesting, maar
ook van de gebruikswijze. Hierom is besloten de graslandexploitatie als combinatie van grasproduktie, beweiding en ruwvoederwinning te beschrijven, in
één groep van 24processen (zes gebruikswijzen elk bij vier N-niveaus, zie documentatie-rapport). In deze processen wordt zowel de netto-produktie vanweidegrasalsvanhooi engrassilagevermeld in ZW.
Zoals bekend, voorzien de gebruikelijke methoden van al dan niet parametrische lineaire programmering niet in het programmeren met gehele getallen.
Alle activiteiten worden immers als volledig deelbaar beschouwd (zie b.v.
HEADY en CANDLER, 1958 en WEINSCHENCK, 1964). Dit houdt onder andere in
dat de samenstelling van de werktuigeninventaris niet tijdens de berekening,
vanuit één begintableau, kan worden gewijzigd. Devoor dit probleem tot dusver
meest gangbare oplossing, ook door ons toegepast, is dat men van te voren
enkele alternatieve werktuigeninventarissen samenstelt en per inventaris een
begintableau opstelt. Vervolgens worden voor elk der begintableaus optimale
plannen berekend. Achteraf wordt op basis van de gevonden resultaten nagegaan welke inventaris de voorkeur verdient in de verschillende delen van het
onderzochte oppervlakte-traject. Wij dienen derhalve voor elke groep berekeningen evenveel begintableaus op te stellen als werktuigeninventarissen zijn
vastgesteld, en met behulp hiervan de optimale plannen bij de verschillende
verhoudingen tussen oppervlakte enarbeid teberekenen. Achteraf kan dan voor
de verschillende oppervlakte-trajecten worden aangegeven met welke werktuigeninventaris het gunstigste financiële bedrijfsresultaat is te bereiken.
II.2.2.2. I n h o u d
Nadat in het voorgaande de structuur van de begintableaus is besproken,
willen wij nu de inhoud daarvan op enkele punten nader beschouwen. Als voorbeeld kiezen wij het begintableau dat betrekking heeft op werktuigeninventaris
no. 1en een constante samenstelling van de veestapel. Dit begintableau is als
losse bijlage la achterin deze studie opgenomen. In bijlage lb wordt een inventarisatie van de verschillende activiteiten en beperkingen gegeven. Na bij dit
tableau enkele kanttekeningen geplaatst tehebben, bespreken wijinhet kort hoe
1
Bij de programmeringen die betrekking hebben op een variabele samenstelling van de
veestapelmoetelkrundveehouderij-proceswordengesplitstinafzonderlijke processenvoorde
onderscheiden categorieënrundvee.
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debegintableaus diebetrekking hebben opanderewerktuigeninventarissen of op
een variabele samenstelling van de veestapel hiervan afwijken.
Arbeidsbeperkingen
Erzijn 14beperkingen diebetrekking hebben opdemenselijke arbeid. Dit zijn
in de eerste plaats alle maanden afzonderlijk, behalve januari en december.
Deze twee maanden behoeven niet als beperking te worden opgenomen, omdat
op grond van de berekende arbeidsbehoeften (zie documentatie-rapport) blijkt
dat in deze maanden steeds minder arbeid nodig zal zijn dan in de rest der stalperiode. Niet alle werkzaamheden zijn evenwel aan een bepaalde maand gebonden. Bepaalde werkzaamheden kunnenbinnen eenperiodevanenkele maanden worden verschoven (b.v. sloten schoonmaken en mestverspreiden) en voor
sommige maakt het zelfs in het geheel niet uit wanneer ze binnen hetjaar worden verricht (een groot deel der algemene werkzaamheden). De arbeidsbehoefte
van deze werkzaamheden moet dus niet aan een bepaalde maand, doch aan
een langere periode worden toegerekend. Op grond hiervan zijn behalve de afzonderlijke maanden ook de perioden februari t/m april, juli t/m augustus,
september t/m november enhetgehelejaar alsbeperking opgenomen. Infiguur9
zijn de perioden waarin de arbeid als knelpunt kan fungeren op overzichtelijke
wijze weergegeven.
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FIG. 9. Overzicht van deperioden (afzonderlijke maanden, groepen van maanden enjaar als
geheel)waarindearbeid limiterendkan optreden

We hebben hier te maken met 'beperkingen binnen beperkingen'. Immers de
arbeid in hetjaar als geheel kan beperkend zijn en tegelijk binnen hetjaar, b.v.
de periode van juli tot en met augustus. Binnen deze periode kan dan b.v. de
maand juli weer afzonderlijk limiterend zijn. Dit heeft consequenties voor de
beoordeling van de marginale waarden van de arbeid in perioden die als knelpunt fungeren. De marginale waarden die uit het eindtableau worden afgelezen,
moeten worden opgevat als de extra waarde van een uur in de betreffende
periode boven de waarde van een uur in de langere periode, waarvan de betreffende kortere periode deel uitmaakt. Zo moet de in het eindtableau vermelde marginale waarde van een uur in mei worden gelezen als deextra waarde
van een uur in mei boven een uur in hetjaar als geheel. Dit ishet gevolgvan het
feit dat de (leegloop-)activiteit waarop de afgelezen marginale waarde betrekking heeft, inhoudt:één uur in b.v. mei ongebruikt laten zonder dat dit ten
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koste gaat van de arbeid in totaal, althans wanneer de arbeid in hetjaar als geheel beperkend is. Omgekeerd betekent het negatief opnemen van een eenheid
der (leegloop-)activiteit in dat geval: één uur extra arbeid in b.v. mei aantrekken zonder dat het aantal uren in het jaar als geheel toeneemt. Het uur dat in
mei beschikbaar komt, wordt blijkbaar aan een nog niet beperkende periode
onttrokken. Op deze situatie slaat dus de in het eindtableau vermelde waarde
van eenarbeidsuur ineenbepaalde periode. Ook de door MEIJERMAN (1966,b.v.
tabel 9, blz. 53)berekende marginale waarden moeten, hoewel dit niet vermeld
wordt, zo worden gelezen.
Een geheel andere zaak is de vraag naar de marginale waarde van het aantrekken van een uur losse arbeid, of van het verrichten van een uur overwerk
door een vaste arbeidskracht. In dat geval betekent een uur extra arbeid in b.v.
mei immers, dat ook in hetjaar als geheel een uur meer beschikbaar is. Deze
marginale waarde kan worden berekend door de afgelezen extra waarde van een
uur in b.v. mei op te tellen bij de marginale waarde van een uur in hetjaar als
geheel. Voor een arbeidsuur in een maand die in drie verschillende beperkingen
is opgenomen, zoals de maand juli, ligt de zaak nog iets ingewikkelder. De uit
het eindtableau afgelezen marginale waarde van een uur in juli moet worden
opgevat als de extra waarde daarvan boven een uur in de periode van juli en
augustus als geheel. De marginale waarde van een uur in de periode van juli
en augustus wordt op zijn beurt weer opgegeven als de extra waarde boven een
uur in het jaar als geheel. De werkelijke waarde van het aantrekken van een
extra arbeidsuur in b.v. juli, in de zin van een uur overwerk of een uur losse
arbeid dat niet wordt onttrokken aan een andere periode, kan derhalve worden
berekend door optelling der in het eindtableau vermelde marginale waarden
van een uur in het jaar als geheel, van (de extra waarde van) een uur in de
periodejuli en augustus en van (de extra waarde van) eenuur injuli.
Soortgelijke gevallen van 'beperkingen binnen beperkingen', met dezelfde
consequenties ten aanzien van de marginale waarden der afzonderlijke beperkingen, kunnen zich voordoen bij oppervlakte- en vruchtwisselingsbeperkingen.
Door BRANDES (1966, blz. 64-65) wordt hiervan een voorbeeld gegeven.
Top van grasgroei
De eiswordt geformuleerd (rij 57) dat het alleen dan toegestaan is om in het
geheel niet te maaien voor de ruwvoederwinning, wanneer de top van de grasgroei in de maanden mei en juni wordt afgeweid. Hiermee wordt voorkomen
dat een deel der grasproduktie in de tijd met de grootste grasgroei noch gemaaid, noch afgeweid zou worden. De mogelijkheid deze top van de grasgroei
af te weiden, wordt geopend door veehouderij-activiteit no. 106. Dit proces
vraagt alleen in de maanden mei en juni weidegras. Voor alle overige veehouderij-activiteiten moet gedurende het gehele weideseizoen gras voor beweiding
beschikbaar zijn.
Aan de andere kant kan niet meer vee, van activiteit no. 106,worden gehouden dan er weidegras voor beschikbaar is (beperking no. 18, die het tegengestelde is van beperking no. 57). De beperkingen no. 18en no. 57 houden sa62
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men dus de eis in dat de behoefte aan weidegras van veehouderij-activiteit no.
106 in mei en juni, en de hoeveelheid niet-gemaaid gras van de top der grasgroei in deze maanden, aan elkaar gelijk moeten zijn. Deze eis had ook wel in
één beperking met een gelijkheid kunnen worden geformuleerd, doch om redenen welkeverband houden met het schrijven van het computer-programma, kozen wij voor genoemde twee maximum-beperkingen.
P-enK-balans
De eis is gesteld dat het verkopen van stalmest alleen in aanmerking komt
voorzover deze vanwege positieve P- en K-balansen niet meer op het eigen bedrijf kan worden gebruikt. Het inbouwen van dezeeis in het begintableau leverde veel hoofdbrekens op. De moeilijkheid is, dat het bij de programmeringen
in bepaalde gevallen wel eens voordelig zou kunnen blijken (een deel van) de
stalmest te verkopen en in het P- en K-tekort te voorzien door kunstmest aan
tekopen 1 , hetgeengezien onzeeisniettoegestaan is. Ditzouzichmetname kunnen voordoen wanneer de arbeid beperkend is in de perioden waarin de mest
verspreid moet worden. Bijeen voldoende hoge marginale waarde van de arbeid
in deze perioden zou het voordelig kunnen zijn arbeid te besparen door stalmest te verkopen en kunstmest aan te kopen, aangezien de beloning van deze
bespaarde arbeid in het bedrijf immers groter kan zijn dan de rechtstreekse kosten die verbonden zijn aan de vervanging van stalmest door kunstmest. Wij
kunnen derhalve niet volstaan met het opnemen van de voorraden P en K en
de hoeveelheden stalmest en gier als beperkingen, aangezien de vervanging van
stalmest door kunstmest daarmee niet wordt verhinderd.
Bij nadere beschouwing van de hierboven genoemde eis betreifende het verkopen van stalmest, blijkt deze te kunnen worden gesplitst in twee sub-eisen:
a. Er mag slechts mest worden verkocht voorzover de P-produktie van het vee,
in de vorm van stalmest en gier, de P-behoefte van het grasland overtreft.
In formule:
- P-produktie (in stalmest engier) + P-behoefte grasland + P-verkopen < 0
b. Er mag slechts P in de vorm van kunstmest worden aangekocht voorzover
de behoefte van het grasland de P-produktie in stalmest en gier overtreft.
Informule:
P-produktie (in stalmest engier) - P-behoefte grasland + P-aankopen < 0
Wanneer men één van dezeeisen, of allebei,in de begintableaus opneemt maakt
men evenwel een fout. De eerste eishoudt immers in dat, ook wanneer de mestverkopen nihil zijn, de P-produktie van stalmest en gier groter (of gelijk) moet
zijn dan de P-behoefte van het grasland. Hiermee dwingt men de programmering in de richting van hoge veedichtheden om een positieve P-balans te bereiken. De tweede eis houdt in dat, ook indien de P-aankopen nihil zijn, de
P-produktie van het vee kleiner (of gelijk) moet zijn dan de P-behoefte van het
grasland. Hiermee dwingt men de programmering in de richting van lage veedichtheden om een negatieve P-balans te bereiken. Als men alleen de eerste eis
1

Bijenkeleproefberekeningen bleekditinderdaad hetgevaltezijn.
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opneemt, eist men dus een positieve P-balans ongeacht de vraag of dit rendabel
is of niet. Als alleen de tweede eis wordt opgenomen, eist men een negatieve
P-balans ongeacht de vraag of dit al of niet rendabel is. Neemt men beide eisen
op dan is er vrijwel in het geheel geen keuzemogelijkheid meer, omdat men een
P-balans eistdiepreciesinevenwichtis.
Het is duidelijk dat de eerste eis alleen werkzaam mag zijn in de situatie dat
een positieve P-balans rendabel isen de tweede eis alleen wanneer een negatieve
P-balans voordelig is. Van te voren is evenwel niet te voorspellen wanneer het
rendabel is een bedrijfsplan te kiezen met een positieve dan wel negatieve Pbalans.
Om de beschreven moeilijkheden te omzeilen en tevens recht te doen wedervaren aan onze eisen werd besloten de programmeringen een keer uit te voeren
met de eerste beperking en een keer met de tweede beperking. Vergelijking der
berekende plannen en de bijbehorende saldi moet dan uitsluitsel geven over de
vraag in welk oppervlakte-traject eenpositieve dan wel negatieve P-balans rendabel is. De consequenties van deze opzet voor het begintableau worden in
bijlage 2weergegeven. Zoals hieruit duidelijk wordt, heeft het als bijlage la verstrekte begintableau betrekking op een negatieve P-balans. Om te voorkomen
dat een deel van de mest niet over het land verspreid zou worden ingeval de
arbeid zeer schaars is, wordt nog een beperking (no. 56) opgenomen waarin gesteld wordt dat de stalmest ofwel over het eigen land verspreid, ofwel verkocht
dient te worden.
Aangezien de K-balans eerder positief is dan de P-balans, is de mogelijkheid
om mest te verkopen steeds gebonden aan een positieve P-balans. Door deze
binding zal in veel gevallen een zekere overmaat K in de vorm van gier aanwezig zijn. In overeenstemming met II.1.2.1 wordt aangenomen dat overtollig
gier niet kan worden verkocht, maar wel zonder noemenswaardige kosten en
arbeid kan worden kwijtgeraakt. Om deze reden stellen wij niet de eis dat alle
gier over het eigengrasland moet worden verpreid.
Saldi
Bij de veehouderij-activiteiten zijn de saldi opgebouwd uit de variabele delen
der werktuigkosten, gebouwenkosten en overige kosten, voor/over die aan de
veehouderij zijn toegeschreven. De opbrengsten van melk, omzet en aanwas en
eventueel van mest zijn zoals bekend in afzonderlijke activiteiten opgenomen,
evenals de bijkomende voederkosten. In het begintableau is geen veehouderijactiviteit opgenomen die aansluit bij voederrantsoen no. 7. De reden hiervan is
dat, blijkens tabel 10, de opbrengsten bij een dergelijke vorm van veehouderij
zelfs niet toereikend zouden zijn om de variabele kosten te dekken, zodat opname van deze activiteit geen zin heeft.
De saldi der graslandexploitatie-activiteiten bestaan uit het met de oppervlaktegrasland variërende deeldertrekkerkosten en der overige kosten, alsmede
de variabele kosten van de hooiventilatie en de kosten van de toevoeging bij het
inkuilen.
In de saldi der activiteiten die het aankopen en over het land strooien van
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TABEL 10. Opbrengsten en variabele kosten van een op voederrantsoen no. 7 te baserenvee-

houderij-proces
Opbrengsten (inguldens)

Variabele kosten (in guldens)

Melk
Omzet en aanwas
Mest (1,4 x 10ton à f6,-/ton)

1.343,350,84,-

Bijkomende voederkosten
exclusief hooi
2060kg hooi à f 150,-/1000 kg
totaal
Variabele werktuigkosten
Variabele gebouwenkosten
Variabele overige kosten

1.261,60
3091.570,60
15,70
130160,-

Totale opbrengsten

1.777,-

Totale variabele kosten

1.876,30

fosfor- en kali-kunstmeststoffen beschrijven, zijn ook de daaraan toe te rekenen
variabele trekkeruren begrepen.
Bij de hooiverkoop-activiteiten zijn, behalve de opbrengsten van het hooi,
ook de bespaarde variabele trekkeruren en de stroomkosten voor de hooiventilatie indesaldi opgenomen.
In de saldi der loonwerk-activiteiten zijn de bespaarde variabele trekkerurenin mindering gebrachtopde loonwerktarieven.
Begintableaus bijgewijzigde

uitgangspunten

De begintableaus no.2en 3,dierespectievelijk bij de werktuigeninventarissen
no. 2en 3aansluiten, zijn van gelijke opzet alsbegintableau no. 1.De coëfficiënten die op de arbeid betrekking hebben, zijn voorzover nodig aangepast. Bij
tableau no. 3, waar geen hooiventilatie wordt toegepast, is bovendien rekening
gehouden met de lagere voederwaarde van het hooi. Ook de saldi zijn bij dit
begintableau iets gewijzigd in verband met de wat lagere variabele trekkerkosten.
In begintableau no. 4 konden enkele activiteiten en beperkingen vervallen
in verband met het feit dat bij werktuigeninventaris no. 4eenaantal werkzaamheden steeds door een loonwerker wordt verricht (zie documentatie-rapport).
Voor het overige werden de met de werktuigeninventaris samenhangende
coëfficiënten, op het gebied van de arbeid, de voederwaarde van het hooi en de
saldi, weer aangepast overeenkomstig de in II.1vermelde richtlijnen.
De begintableaus behorende bij de werktuigeninventarissen no. 1' t/m 4' verschillen slechts van debegintableaus 1 t/m4ten aanzien van de arbeidsbehoeften
en de saldi van de rundveehouderij-processen. In het bij werktuigeninventaris
no. 5behorende begintableau zijn bovendien van de overige activiteiten de saldi
en de coëfficiënten die op arbeid betrekking hebben, aangepast overeenkomstig
de in II.1en het documentatie-rapport vermelde uitgangspunten.
Voor de berekeningen die betrekking hebben op een variabele samenstelling
van de veestapel, moesten de veehouderij-processen worden gesplitst naar de
onderscheiden categorieën vee en moesten bovendien aan- en verkoopprocessen worden geformuleerd. Tevens was het nodig een aantal beperkingen toe te
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voegen, waarin de onderlinge relaties van deprocessen worden beschreven. Het
aldus gewijzigde deel van het begintableau vervangt de oorspronkelijke zes
rundveehouderij-processen diewerden geformuleerd voor een constante samenstelling van de veestapel. Voor het overige zijn de begintableaus betreffende
een variabele samenstelling van de veestapel gelijk aan die welke betrekking
hebben op een constante samenstelling van deveestapel en behoren bij de werktuigeninventarissen 1 t/m 4. Het gewijzigde deel van de begintableaus wordt
weergegeven inbijlage 3.
II.2.3. Berekeningen
De berekeningen werden uitgevoerd met de I.B.M.-1620 computer1 van de
afdeling Wiskunde der Landbouwhogeschool. Er was geen programma voor
parametrische programmering aanwezig. Daarom werden met behulp van
'Fortran' (zie b.v. I.B.M. 1963) twee bij elkaar aansluitende programma's geschreven (hierna programma Ia enIb te noemen). Hierbij werd veel hulp ontvangen van de afdeling Wiskunde, met name van de heer KEULS. Bij latere
berekeningen werd ook gebruik gemaakt van een I.B.M.-programma voor
lineaire programmering, dat wij programma II zullen noemen.
Programma Ia
Dit Fortran-programma voor parametrische programmering verstrekte na
elkeiteratiedeinhoud van de P-nul kolom en de Z-C rij.Zoals bekend geeft de
P-nul kolom het bedrijfsplan weer, alsmede de nog beschikbare hoeveelheden
der niet volledig uitgeputte beperkingen. In de Z - C rij worden de marginale
waarden der limiterende factoren vermeld en de bedragen die aangeven hoeveel
de niet in de basis opgenomen activiteiten in saldo tekort schieten om met voordeelinhet bedrijfsplan tekunnen worden opgenomen.
Er moet op worden gewezen, dat de Z - C waarden die bij parametrische programmering uit de tussentableaus kunnen worden afgelezen, weinig of geen inzicht geven. De processen waarop deze waarden betrekking hebben, bezitten
een bepaalde positieve of negatieve coëfficiënt in de oppervlakte-rij ; de oppervlakte-beperking verdwijnt immers nooit uit de basis. Opname van het proces
in de basis heeft dus tevens een vergroting of verkleining der bedrijfsoppervlakte tot gevolg, al naar het teken van de coëfficiënt in de oppervlakte-rij. Nu
heeft de grond een, soms zeer hoge, marginale waarde, maar bij de berekening
van de Z - C rij tijdens een parametrische programmering wordt hiermee geen
rekening gehouden, omdat de oppervlakte immers niet als beperking fungeert.
Strikt genomen hebben de bij een parametrische programmering afgelezen
waarden der Z - C rij dus betrekking op de situatie dat de gevarieerde beperking (in ons geval de grond) als een vrij goed kan worden beschouwd. Om deze
reden hebben wij bij onze berekeningen, behalve de bij een parametrische programmering normale Z - C rij, steeds een gecorrigeerde rij berekend waarin de
waarden zijn omgerekend voor desituatie dat degrond alsbeperkt en beperkend
1
De computer beschikt, na een uitbreiding in 1965, over een 40 K-kerngeheugen en een
I.B.M.-1311 schijvengeheugen.
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moet worden beschouwd. Als correctiefactor moet daartoe het produkt van de
marginale waarde van degrond en decoëfficiënt van het betreffende procesin de
oppervlakte-rij in aanmerking worden genomen. Deze omgerekende Z - C waarden stemmen dus overeen met de Z - C waarden in het eindtableau van een
lineaireprogrammering bijeenconstante oppervlakte.
Het Fortran-programma voor parametrische programmering voorzag tevens
inhetvastleggen (inponskaarten) vanhetlaatste tussentableau vóór elkeiteratie
waarbij een veelvoud van 5ha als bedrijfsoppervlakte werd overschreden. Deze
tussentableaus dienen als uitgangsbases voor de berekeningen volgens programma Ib.
De berekeningen volgens het programma Ia werden voortgezet, tot het niet
meer mogelijk was door verdere oppervlakte-vergroting het bedrijfssaldo te verhogen.
Programma Ib
Bij de berekeningen volgens het Fortran-programma Ib werden de optimale
plannen bepaald bij veelvouden van vijf ha als bedrijfsoppervlakten. Deze
plannen konden inéén iteratie worden afgeleid uit de bij Ia in ponskaarten vastgelegde tussentableaus.
Het schrijven en gebruiken van dit programma, als aanvulling op programma
Ia, heeft twee redenen. In de eerste plaats hebben de met behulp van Ia berekende plannen betrekking op bedrijfsoppervlakten die per begintableau verschillen. De bedrijfsplannen behorend bij verschillende begintableaus kunnen
dus eerst onderling bij eenzelfde bedrijfsoppervlakte worden vergeleken, nadat
deze plannen zijn omgerekend tot bedoelde oppervlakte. In de tweede plaats is
programma Ib opgesteld om, naast de berekening der optimale bedrijfsplannen
bijvooraf vastte stellen oppervlakten, tamelijk uitvoerig de stabiliteit dezer bedrijfsplannen te analyseren.
Berekend werden:
a. De P-nul kolom en de Z - C rij, evenals bij programma Ia, maar nu bij
vooraf vastgestelde oppervlakten.
b. Het aantal extra uren arbeid dat in de verschillende beperkende perioden
maximaal kan worden gebruikt1, zonder dat een daling in de marginale
waardevan dearbeid indezeperioden optreedt.
c. De prijsgrenzen waarbinnen de saldi der in de optimale plannen opgenomen
activiteiten elk afzonderlijk bij gelijkblijvende saldi der overige activiteiten
kunnen variëren, zonder dat een gewijzigd bedrijfsplan optimaal wordt. Tevens
werd hierbij steeds aangegeven welke activiteit in het bedrijfsplan zal moeten
worden opgenomen bij overschrijding der prijsgrenzen.
d. Desub-optimale plannen, diebij overschrijding derhierboven bedoelde prijs1

Door de aard der arbeidsbeperkingen houdt het beschikbaar komen van een uur in een
bepaaldeperiode indit gevalniet in dat ook inhetjaar alsgeheeleenuurextra tegebruikenis.
De extra uren in de betreffende periode worden dus verkregen door verschuiving van uren
van niet-beperkende perioden naar de betreffende beperkende periode en niet door b.v. het
aantrekken vanlossearbeid(zieII.2.2.2).
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grenzen optimaal worden. Het bleek dat bij overschrijding der prijsgrenzen
van verschillende activiteiten, in meerdere gevallen dezelfde wijzigingen in het
bedrijfsplan geboden zijn. De hierop gebaseerde bedrijfsplannen zijn bij het
aangenomen prijsniveau niet optimaal, maar kunnen dit blijkbaar worden door
verschillende prijswijzigingen.
Programma II
Later werd ook een ondertussen beschikbaar gekomen I.B.M.-programma
(I.B.M.,jaartal onbekend) voor lineaire programmering gebruikt. Dit programma voorziet in vrijwel dezelfde informatie als ons programma Ib, uitgezonderd
de punten ben ddie bij het I.B.M.-programma niet worden berekend. Dit programma werkt aanzienlijk sneller dan het onze. Wanneer na een eerste berekening één of meer coëfficiënten in het begintableau worden gewijzigd, kan indien
men dit wenst vanuit het oorspronkelijke optimum verder worden gerekend.
In bijlage 4 wordt een overzicht gegeven van de groepen berekeningen die
zijn uitgevoerd.
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III. H E T V E R B A N D T U S S E N B E D R I J F S O P P E R V L A K T E ,
B E D R I J F S O R G A N I S A T I E E N B E D R I J F S R E S U L T A T E N BIJ
E E N C O N S T A N T E S A M E N S T E L L I N G VAN D E V E E S T A P E L
III.1. INLEIDING

De uitkomsten die in dit hoofdstuk besproken worden, hebben betrekking
op een constante samenstelling van de veestapel. Deze is zodanig gekozen dat
in de aanvulling van de melkveestapel wordt voorzien door eigen jongveeopfok (zieII.1.3.1).
In III.2 worden de uitkomsten aan de orde gesteld diezijn verkregen bij de in
eerste instantie aangenomen uitgangspunten. In deze situatie zijn de arbeidsmethoden afgestemd op dewerktuigeninventarissen no. 1t/m 4, dieten aanzien
van hun geschiktheid voor deruwvoederwinning uiteenlopen (II.1.4).Als niveau
van melkproduktie is aangenomen 4100 kg per koe perjaar. In eerste aanleg is
uitgegaan van exploitatie van de grond in pacht, doch in III.2.3 wordt ook exploitatie in eigendom beschouwd. De uitkomsten van III.2 zijn voorts afgestemd op de situatie dat de keuze ten aanzien van de omvang der gebouwen
nog vrij is bij de berekening van het optimale plan. De gebouwenkosten zijn
berekend op basis van vervangingswaarde. Ook voor het overige zijn in deze
paragraaf deprijsverhoudingen van II.1.7 gehanteerd, doch in III.2.3wordt ook
aandacht besteed aan de vraag in hoeverre het eerder verkregen beeld verandert
bij bepaalde prijswijzigingen. De bespreking van deze vraag vindt gedeeltelijk plaats aan de hand van informatie die op dit punt aan de eindtableaus kan
worden ontleend. Bovendien zijn een aantal programmeringen uitgevoerd met
gewijzigde prijsniveaus van hooi.
In III.3 worden de uitkomsten besproken van programmeringen waarvan de
uitgangspunten gewijzigd zijn ten opzichte van III.2.In III.3.1bespreken wij het
effect van een hogere melkproduktie per koe en/of hogere opbrengstprijzen van
melk en vee. In III.3.2 wordt een gewijzigde situatie ten aanzien van de gebouwen in ogenschouw genomen. In III.3.3 bespreken wij in hoeverre de optimale
bedrijfsorganisatie en bedrijfsresultaten veranderen ten opzichte van III.2 indien arbeidsbesparende werkmethoden worden toegepast.
In III.4volgt een samenvatting van dein dit hoofdstuk besproken uitkomsten
en in III.5 tenslotte worden onze uitkomsten vergeleken met die van andere
onderzoekingen.
Bij de programmeringen zijn zeer vele bedrijfsplannen ontwikkeld. Alleen al
bij de programmeringen met een variabele oppervlakte-beperking (computerprogramma Ia) zijn dat er enkele honderden. Dit aantal is te groot om in detail
te bespreken, of zelfs maar in tabelvorm weer te geven. Wij vermelden derhalve
slechts een gedeelte van de uitkomsten in tabellen, namelijk alleen bij veelvouden van vijf ha als bedrijfsoppervlakte. Bij de programmeringen met een variabele oppervlakte-beperking worden tevens de bedrijfsplannen vermeld bij de
oppervlakte waar de arbeid het eerst beperkend wordt, alsmede bij de bedrijfsMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 70-3 (1970)
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oppervlakte met het hoogste arbeidsinkomen van de boer. Hiermee ishet tussenliggende oppervlakte-traject niet beschreven. Immers zoals inII.2.1isgesteld
mag niet tussen deze punten worden geïnterpoleerd, zeker niet wanneer de
onderlinge afstand vijf ha bedraagt. Mede om dezereden en tevens ter bevordering vanhetverkrijgen vaneenoverzichtelijk beeld, wordt vaneen aantal
aspecten der bedrijfsorganisatie het gehele verloop bij toenemende oppervlakte
grasland grafisch weergegeven. In demeeste tabellen engrafieken wordt bij
elke oppervlakte alleen het bedrijfsplan vermeld datbehoort bij deuitrusting
met werktuigen diebijdebetreffende oppervlakte debeste bedrijfsresultaten
geeft van deter keuze gestelde werktuigeninventarissen.
De bedrijfsresultaten worden vermeld als 'arbeidsinkomen van de boer' 1 .In
enkele gevallen zal ook het 'netto-overschot'1 worden opgegeven. Het arbeidsinkomen van de boer kan uit het bedrijfssaldo worden berekend, door hiervan
de vaste kosten voor de tweede arbeidskracht en de kosten van de grond afte
trekken, alsmede hetvaste deel van dekosten van werktuigen, gebouwenen
overige kosten.
III.2.

PROGRAMMERINGEN BIJ DE IN EERSTE INSTANTIE AANGENOMEN
UITGANGSPUNTEN

III.2.1. Bedrijfsorganisatieenbedrijfsresultatenbijuiteenlopendeoppervlakte
grasland
III.2.1.1. De u i t k o m s t e n ing r o t e lijnen
De uitkomsten die hier aan de orde worden gesteld, zijn voor enkele bedrijfsoppervlakten weergegeven intabel 11. In figuur 10 isvoor een aantal, meest
technische, variabelen hetgehele verloop getekend bij toenemende bedrijfsoppervlakte. In figuur 11ishetzelfde gedaan voor debedrijfsresultaten en de
marginale waarde van land2. Steeds zijn bij elke bedrijfsoppervlakte alleende
uitkomsten vermeld voor dewerktuigeninventaris met degunstigste bedrijfsresultaten. Dit met uitzondering van het bovenste deel van figuur 11,waar het
verloop vanhet arbeidsinkomen vande boer bij toenemende oppervlakte
grasland isweergegeven voor elk der vier werktuigeninventarissen. Bijdebespreking van de uitkomsten, waarbij uiteraard voorzover nodig ook zal worden
ingegaan op de niet intabel- ofgrafiekvorm tevermelden uitkomsten, zal niet
steeds opnieuw expliciet worden verwezen naar degenoemde tabel en figuren.
Voorafgaande aan de programmeringen, inII.2.2.2, is berekenddat rundveehouderijbedrijven zonder grasland bij de hier aangenomen uitgangspunten geen
economische bestaansmogelijkheid hebben. De opbrengsten die bij dit bedrijfstypekunnen wordenverkregen,zijn immerszelfs niettoereikend omde variabele
kosten tedekken.Voor derundveehouderijbedrijven metgrasland kan derhalve,
1
De begrippen 'arbeidsinkomen van de boer' en 'netto-overschot' worden gehanteerd inde
gebruikelijke betekenis, zoals aangegeven inhettweede rapport van deLANDELIJKE ADVIES-

COMMISSIE VOOR BEDRIJFSECONOMISCHE ANALYSE (1963, bijlage IV).
2
Demarginale waarde van land, verminderd met de kosten van degrond (bij pacht f 160
per ha), komt overeen met de stijging van het arbeidsinkomen van de boer per additioneleha
grasland.
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OPPERVLAKTE GRASLAND(HA)
30
34
38
42
WERKT.INV.N0.40PTIMAAL

: WERKT.INV.NO.ï

WERKT. INV.N0.2 OPTIMAAL

FIG. 10. Het verloop van enkele kengetallen van de bedrijfsorganisatie bij toenemende bedrijfsoppervlakte (programmeringen 1 t/m4,III.2.1)
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WERKT.INV.NO.2
WERKT.INV.NO.3
WERKT.INV.NOJ

«»WERKT.INV.N0.4

OPPERVLAKTE GRASLAND(HA)

FIG. 11. Het arbeidsinkomen van de boer en de marginale waarde van land bij toenemende
bedrijfsoppervlakte (programmeringen 1 t/m4,III.2.1) .
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 70-3 (1970)

73

zolang dearbeid niet beperkend is,de ontwikkeling van het saldo van opbrengsten minus variabele kosten bij toenemende bedrijfsoppervlakte worden getypeerd door een rechte lijn die zijn beginpunt in de oorsprong heeft (in figuur 2
het onderbroken lijnstuk). Overeenkomstig de in 1.2.3 uitgesproken verwachting is de toename van het bedrijfssaldo, en dus ook de marginale waarde van
grasland, en de toename van het arbeidsinkomen van de boer in deze situatie
groot. Zolang de benodigde arbeid niet aan andere aanwendingen behoeft te
worden onttrokken, breidt de produktie zich evenredig met de bedrijfsoppervlakte uit. De veedichtheid is in dit oppervlakte-traject, bij een maximale stikstofgift, zodanig dat in de zomer buiten de top van het groeiseizoen nog net
voldoende weidegras beschikbaar is onder normale omstandigheden. Dit houdt
in dat in de top van het groeiseizoen een kleine hoeveelheid geconserveerde
graslandprodukten, voornamelijk hooi, kan worden gewonnen. Het overgrote
deel van het voor de winter benodigde voeder wordt aangekocht. Zelfs aan de
minimum-eis ten aanzien van het aandeel hooi in de rantsoenen kan voor
slechts ongeveer de helft worden voldaan door eigen hooiwinning.
De optimale veedichtheid is weliswaar hoog in het oppervlakte-traject waar
de arbeid niet beperkend is,maar toch was de mogelijkheid aanwezig nog meer
veetehouden, namelijk door inhetgeheelgeenhooi engraskuil tewinnen op het
bedrijf en het veein de weideperiode buiten de tijd met de grootste grasgroei bij
tevoederen.Derealisatievandezemogelijkheid isblijkensdeuitkomsten evenwel
niet voordelig; de bedrijfsresultaten zouden in dat geval ca. f 40 per ha lager
zijn dan bij deoptimale,minder hoge, veedichtheid.
Gezien de geringe ruwvoederwinning is bij deze bedrijfsorganisatie de minst
uitgebreide werktuigeninventaris no. 4 het voordeligst. Zulks ondanks het feit
dat men bij deze uitrusting een aantal werkzaamheden door een loonwerker
moet laten verrichten, namelijk het uitrijden van de gier, hetinkuilen, alsmede
het schudden enharken bij het hooien.
Het arbeidsinkomen van de boer is aan het eindpunt van het traject waarin
de arbeid niet beperkend werkt, ondanks de snelle toename, nog zeer laag. Het
bedraagt daar bij een bedrijfsoppervlakte van ruim 18ha ongeveer f 5000. Tot
ongeveer 13ha is het arbeidsinkomen van de boer in verband met de betrekkelijk hogevaste kosten zelfs negatief.
Bij een bedrijfsoppervlakte van ruim 18 ha heeft de veestapel een zodanige
omvang bereikt, dat in de periode februari tot en met april alle beschikbare
arbeid wordt gebruikt. Voor bedrijven met een zware veedichtheid en een zeer
geringe omvang van de ruwvoederwinning is dit onder de veronderstelde omstandigheden klaarblijkelijk de drukste periode. Het melken en de veeverzorging, die bij deze bedrijfsorganisatie verreweg de grootste aanspraken op de beschikbare arbeid uitoefenen, vragen immersjuist in deze periode de meeste tijd.
Hetveestaat dan nogopstalenveledieren brengenjuistindemaanden februari,
maart en aprileenkalf terwereld.Ookmoetin dezeperiode een deel van de stalmest over het land worden gebracht. Bij deze hoge veedichtheid behoeft en kan
overigens niet alle mest op het eigen bedrijf worden gebruikt, zodat een gedeelte
daarvan (bijna de helft) wordt verkocht. In de zomermaanden zijn bij deze be74
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drijfsorganisatie lang niet alle uren nodig voor de aan die periode gebonden
werkzaamheden. Het vee vraagt in de weideperiode immers veel minder tijd
dan 'swinters, terwijl de ruwvoederwinning zeer beperkt van omvang is en
bovendien gedeeltelijk in Ioonwerk wordt uitgevoerd. De uren dieindeze maanden niet nodig zijn voor de aan deze periode gebonden werkzaamheden, worden voor het grootste deel gebruikt voor de werkzaamheden die niet aan een
bepaalde periode zijn gebonden.
Nadat behalve de grond ook de arbeid beperkend is geworden, neemt het
bedrijfssaldo en het arbeidsinkomen bij toenemende oppervlakte grasland nog
aanzienlijk toe. Deze vooruitgang in de bedrijfsresultaten is het gevolg van een
tweetal substituties die zich beide uitstrekken over een lang traject van toenemende bedrijfsoppervlakten, namelijk van ruim 18tot ongeveer 37ha. Bedoeld
worden de vervanging van voor de winterperiode aangekochte voedermiddelen
door geconserveerde graslandprodukten van eigen bedrijf en de vervanging van
kunstmest-stikstof door land. Deze substituties verlopen bij een gegeven werktuigeninventaris betrekkelijk geleidelijk. Bij uitbreiding van de werktuigeninventaris treden met betrekking tot deze substituties evenwel schoksgewijze
aanpassingen op, in de richting van een verdergaande vervanging (aangekocht
voeder door hooi en kuilgras van eigen bedrijf) of tegengesteld daaraan (kunstmest-stikstof door land). Op dit verschijnsel komen wij terug onder III.2.1.3.
De grootte van de veestapel neemt globaal gesteld niet verder toe in het oppervlakte-traject waarinzichbovengenoemde substituties voordoen. Integendeel, na
een niet onaanzienlijke daling van het aantal stuks vee bij ongeveer 20ha, wanneer werktuigeninventaris no. 4 wordt vervangen door no. 3, treedt slechts een
langzaam herstel optot hetniveau dat bij 18 ha bereikt werd (fig. 10).
De aanpassingen van de bedrijfsorganisatie in dit oppervlakte-traject, en met
name de sterk uitgebreide winning van hooi en silage, hebben vanzelfsprekend
consequenties ophet terrein van de arbeid. Wasinhetbegin van bedoeld oppervlakte-traject het tweede deel van de stalperiode ten aanzien van de arbeid het
meest beperkend, bij toenemende bedrijfsoppervlakte verschuift dit onder invloed van deveranderingen indebedrijfsplannen steedsmeer naar detijd van de
ruwvoederwinning. In de extra arbeidsbehoefte wordt op tweeërlei wijze voorzien. Enerzijds wordt het bij grotere bedrijfsoppervlakte voordelig de werktuigeninventaris voor de ruwvoederwinning uit te breiden. Dit is het geval bij
respectievelijk ongeveer 20 en 26 ha (zie figuur 11). Anderzijds wordt in steeds
sterkere mate de hulp ingeroepen van een loonwerker. In dit verband zij erop
gewezen dat het voorkomt dat een loonwerker wordt ingeschakeld in een
periode waarin niet alle beschikbare uren nodig zijn voor werkzaamheden die
aan de betreffende periode gebonden zijn zodat hierin tevens werkzaamheden
worden verricht die niet aan die periode zijn gebonden. Deze situatie die op het
eerstegezichtonbegrijpelijk aandoet, hangt samenmetwerkzaamheden waarvan
is aangenomen dat zij niet aan een bepaalde periode van hetjaar zijn gebonden.
Voor deze werkzaamheden moet, in welke periode van het jaar dan ook, tijd
beschikbaar zijn. Voor een deel wordt deze tijd vrij gemaakt door een loonwerkerinteschakelen, vanzelfsprekend heteerstvoor diewerkzaamheden welke
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per vrijgemaakt uur het goedkoopst aan een loonwerker kunnen worden uitbesteed. Dat dit soms werkzaamheden betreft in een periode waarin de aan die
periode gebonden arbeidsbehoefte niet leidt tot het limiterend worden van de
arbeid, verklaart het aan de orde gestelde verschijnsel.
De stijging van het bedrijfssaldo en het arbeidsinkomen zet zich nadat de
arbeid bij ruim 18ha voor het eerst beperkend is geworden weliswaar over een
lang oppervlakte-traject voort, doch de mate van deze stijging neemt duidelijk
af.1 Hieraan liggen drie oorzaken ten grondslag. In de eerste plaats moet worden gewezen op het feit dat de fysieke substitutie van kunstmest-stikstof door
land steeds ongunstiger wordt naarmate deze verder voortschrijdt, omdat immers het marginale stikstofeffect hoger is naarmate het stikstofniveau lager
ligt. In de tweede plaats wordt de substitutie van aangekocht door eigen voeder
onvoordeliger naarmate meer aangekocht voeder wordt vervangen, omdat
eerst de duurste aangekochte voedermiddelen worden vervangen en daarna de
goedkopere. In de derde plaats moeten bij toenemende bedrijfsoppervlakte en
ruwvoederwinning steeds 'duurdere' (d.w.z. duurder per uitgespaard arbeidsuur)werkzaamheden aan deloonwerker worden uitbesteed.2
Nadat alle kunstmest-stikstof en al het aangekochte voeder zover mogelijk is
teruggedrongen, is de mogelijkheid het arbeidsinkomen te vergroten door verdere uitbreiding van de oppervlakte grasland vrijwel meteen uitgeput. Vergroting van de bedrijfsoppervlakte zou in dit traject, aangezien de kunstmeststikstof enhet aangekochte voeder niet verder kunnen worden teruggedrongen,
moeten leiden tot eenevenredige vergroting van deveestapel oftot het verkopen
van hooi. Geen van beide aanpassingen is rendabel; evenredige vergroting der
veestapel geeft nog het minsteverlies.
Bij de veronderstelde verhoudingen stijgt het arbeidsinkomen van de boer
vanaf de bedrijfsoppervlakte waar de arbeid voor het eerst beperkend wordt
(18,18 ha) tot de oppervlakte waar het arbeidsinkomen maximaal is (37,35 ha)
vanf 5.000tot f 10.160.Dit is meer dan een verdubbeling. Toch is het arbeidsinkomen van de boer, ook in het optimale punt, niet hoog. Wanneer we het
vergelijken met het CA.O.-loon (incl. sociale lasten) van een landarbeiderveeverzorger, dan kan gezegd worden dat de boer, afgezien van overuren, bij
25 ha grasland een landarbeidersloon ontvangt. Zijn overuren, gewaardeerd
tegen gemiddelde totale loonkosten per gewerkt uur, worden pas bij ca. 31 ha
vergoed. Het hoogst bereikbare arbeidsinkomen van de boer, bij 37,35 ha, ligt
f2.160 hoger dan het bij onze berekeningen ingecalculeerde loon van eenlandarbeider-veeverzorger. Het netto-overschot bedraagt dan, rekening houdende
metde overuren van deboer, ruim f800.

1

Door uitbreiding van dewerktuigeninventaris wordt eensterkere stijging van het arbeidsinkomen verwezenlijkt dat het geval zou zijn bij handhaving van het minst uitgebreide werktuigenpark. De verschillen tussen de vier werktuigeninventarissen worden onder I1I.2.1.3
naderaandeordegesteld.
2
Het belang van deze driefactoren zal nog herhaaldelijk naar voren komen bij de besprekingenindevolgende paragrafen.
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III.2.1.2. De h a n d e l in g r a s l a n d p r o d u k t e n
In het voorgaande is gebleken dat een volledige ontkoppeling van rundveehouderij en graslandexploitatie onder de veronderstelde omstandigheden niet
rendabel is. De rundveehouderij bleek minimaal zo sterk met de graslandexploitatie geïntegreerd te zijn, dat gedurende het zomerhalfjaar in de voederbehoefte van het vee kon worden voorzien met weidegras van het eigen bedrijf.
Naarmate meer land beschikbaar is, bleek bovendien een steeds groter deel van
het gedurende de winter benodigde voeder op het bedrijf zelf te worden voortgebracht. Wij willen nu nader bezien in hoeverre ten aanzien van de winning
van hooi en grassilage gesproken kan worden van een gedeeltelijke differentiatie tussen rundveehouderij-graslandbedrijven met uiteenlopende oppervlakte.
Na de uitkomsten in III.2.1.1 in grote lijnen besproken te hebben, richten wij
daarom nu onze aandacht op de handel in graslandprodukten tussen bedrijven
met uiteenlopende oppervlakte grasland.
Het is blijkens de uitkomsten onder de veronderstelde omstandigheden voor
bedrijven tot 20 ha voordelig het aandeel van het hooi in de rantsoenen zoveel
mogelijk te beperken en bijna de helft van de benodigde hoeveelheid aan te kopen. De andere helft wordt zelf gewonnen door in de tijd met de grootste grasgroei van 40%der oppervlakte grasland een snede gras te maaien. Zo wordt bij
bedrijfsoppervlakten van 18-20 ha ongeveer 21 ton hooi, ofwel 500kg per mk,
aangekocht. In het oppervlakte-traject van 20-36 ha wordt noch hooi aangekocht noch verkocht. Blijkbaar ligt de waarde van hooi in het eigen bedrijf
hier tussen aan- en verkoopprijs in. Van 36-38 ha isde concurrentiepositie van
het winnen van hooi voor de verkoop, ten opzichte van aanwending van graslandprodukten in het eigen bedrijf, zodanig dat enig hooi wordt verkocht. Omvangrijk kunnen deze verkopen evenwel niet worden genoemd. Het maximum,
dat bij 37,35ha bereikt wordt, bedraagt ruimzeven ton.
Om voor de hand liggende redenen zullen de aan- en verkopen van hooi zich
wijzigen bij andere prijsniveaus. Om hierineniginzicht te krijgen, wordenenkele
programmeringen uitgevoerd met gewijzigde prijsniveaus van hooi. De uitkomsten hiervan worden besproken in III.2.3.
Graskuil mag blijkens de programmeringen ten behoeve van de rantsoenberekeningen, maximaal ongeveer f 39,50 per 1000 kg te vervoederen produkt
(met een voederwaarde van 230 g ds, 110 gZW en 20 g vre per kg produkt)
kosten. Dit maximale bedrag geldt voor de situatie dat het eigen ruwvoeder zoveel mogelijk is vervangen. Genoemd bedrag is gebaseerd op substitutie van
ingekuilde suikerbietekoppen en -blad en D-brok door grassilage.Voor transportkosten en marge voor de tussenhandel zal ongeveer f 10per 1000 kgprodukt in rekening dienen te worden gebracht. De telersprijs zou dus maximaal
f 29,50per 1000kg graskuil kunnen bedragen. Het is evenwel niet lonend tegen
dit bedrag graskuil te verkopen. Tot de optimale bedrijfsoppervlakte (37,35 ha)
zou namelijk een opbrengstprijs1 van minimaal ongeveer f 38per 1000kg moeten worden gehaald. Voorbij de optimale bedrijfsoppervlakte zou, vanwege de
1

Hierbij wordt er vanuitgegaan dat hetverkopende bedrijf het graseerst heeft ingekuild en
dat dit bedrijf bijdeaflevering inhet geheelgeenarbeid behoeft teverrichten.
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ongunstiger alternatieven, met een lagere prijs kunnen worden volstaan. In het
traject van 37,35 tot 38,31 ha b.v. zou de opbrengstprijs minimaal f 32,40 per
1000kgmoeten bedragen.
Handel in graskuil tussen rundveehouderij-graslandbedrijven met uiteenlopende bedrijfsoppervlakten zal dus volgens onze berekeningen bij de veronderstelde verhoudingen niet plaats vinden wanneer daarbij de tussenhandel
moet worden ingeschakeld en rekening moet worden gehouden met transportkosten, die in verband met de aard van het produkt per eenheid voederwaarde
hoog uitvallen. De totale marge tussen aan- en verkoopprijzen is blijkbaar een
tegrotebarrièrevoor handelingraskuil.Slechtsonderbepaalde omstandigheden
zal derhalve enige handel in graskuil kunnen bestaan, in die gevallen namelijk
waarin de marge tussen aan- en verkoopprijzen aanzienlijk geringer kan zijn
dan wij hebben aangenomen. Dit kan zich b.v. voordoen wanneer twee dicht
bij elkaar gelegen bedrijven met sterk uiteenlopende oppervlakten grasland per
man, met uitschakeling van de tussenhandel, rechtstreeks aan elkaar verkopen.
III.2.1.3. V e r s c h i l l e n t u s s e n de vier w e r k t u i g e n i n v e n t a r i s s e n
Bij de bespreking van de uitkomsten in grote lijnen onder III.2.1.1 is in elk
oppervlakte-traject alleen aandacht besteed aan de werktuigeninventaris die in
het betreffende traject de gunstigste bedrijfsresultaten geeft. Zoals eerder is
aangekondigd, willen wijvervolgens nader ingaan op deverschillen dieer tussen
de vier werktuigeninventarissen bestaan ten aanzien van het niveau en verloop
van het arbeidsinkomen van de boer bij toenemende oppervlakte grasland, en
op de daarmede samenhangende verschillen in bedrijfsorganisatie. Een aantal
gegevenshierover istevinden intabel 12.
Voor alle werktuigeninventarissen geldt, dat de winning van hooi en grassilage bij toenemende bedrijfsoppervlakte wordt uitgebreid. In de vergroting
van de arbeidsbehoefte die hiermee verband houdt, kan bij een gegeven werktuigeninventaris in principe worden voorzien door minder vee te houden, of de
loonwerker in sterkere mate in te schakelen. De eerste oplossing is blijkens de
uitkomsten niet voordelig, dit integenstelling tot de tweede mogelijkheid die bij
toenemende bedrijfsoppervlakte steeds meer wordt toegepast. Bovendien blijkt
zoals te verwachten viel dat de werktuigeninventarissen met een grotere capaciteit ten aanzien van de ruwvoederwinning relatief voordeliger worden bij toenemende bedrijfsoppervlakte (figuur 11). Wij willen dit verschijnsel wat nader
bezien en vervolgens ingaan op de verschillen in bedrijfsorganisatie die tussen
de werktuigeninventarissen bestaan bij gelijke bedrijfsoppervlakten.
Tot een bedrijfsoppervlakte van bijna 20 ha zijn de beste bedrijfsuitkomsten
te behalen met werktuigeninventaris no. 4 (zie fig. 11). Vanaf 15 ha blijft inventaris no. 3evenwel niet meer dan ongeveer f 300 in arbeidsinkomen achter.
Na 20 ha raakt no. 4 snel achter bij no. 3 met betrekking tot het bereikbaar
arbeidsinkomen van de boer. De veestapel kan dan vanwege de daarvoor benodigde arbeid namelijk nog maar zeer weinig groter worden en uitbreiding
der ruwvoederwinning moet, gezien de samenstelling van werktuigeninventaris
no. 4, overwegend met behulp van de loonwerker plaatsvinden. Lopen de ar78
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beidsinkomens, die in het oppervlakte-traject van 15 tot 20 ha met de werktuigeninventarissen no.4en 3zijn te behalen, dus niet sterk uiteen, dit kan zoals
wij nog zullen zien niet gezegd worden van de bedrijfsplannen als geheel. De
werktuigeninventarissen no. 2en 1 zijn bijbedrijfsoppervlakten van 15 tot 20ha
te groot en te duur, hoewel ze in dit traject, bij onderling gelijkblijvend verschil,
toch duidelijk inlopen opno.4en3.
Ook aan het voordeliger worden van werktuigeninventaris no.2ten opzichte
van no. 3 bij 26 ha moet bij beschouwing van fig. 11 geen absolute betekenis
worden toegekend. Van 24tot 35haverschillen debedrijfsuitkomsten van beide
inventarissen namelijk minder dan f 200. Ook hier bestaan verschillen tussen
beide bedrijfsorganisaties. Deze verschillen zijn evenwel - zoals wij zullen zien aanzienlijk geringer dan die tussen de bedrijfsplannen behorend bij de werktuigeninventarissen no. 4en 3in het oppervlakte-traject van 15tot 20ha.
Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de betekenis van de in III.2.1.1 besproken optimale ontwikkeling van de bedrijfsorganisatie enigszins gerelativeerd moet worden. Aan weerszijden van de bedrijfsoppervlakte waarbij een
uitgebreider werktuigeninventaris rendabel wordt bestaat immers een oppervlakte-traject waarin twee werktuigeninventarissen weinig uiteenlopen met betrekking tot de bedrijfsresultaten, doch vrij sterk met betrekking tot de bedrijfsorganisatie. Op deze verschillen in de bedrijfsplannen willen wij nu nader ingaan.
Zoals bekend verschillen de ter keuze gestelde werktuigeninventarissen niet
met betrekking tot de rundveehouderij in engere zin maar wel met betrekking
tot de graslandexploitatie. Het ligt derhalve min of meer voor de hand aan te
nemen dat bij gelijke bedrijfsoppervlakte minder voor loonwerk behoeft te worden uitgegeven en/of meer ruwvoeder zal worden gewonnen wanneer men de
beschikking heeft over een uitgebreide werktuigeninventaris dan wanneer deze
inventaris minder omvangrijk is. Beide is het geval blijkens de uitkomsten in
tabel 12. Overigens valt op te merken dat de loonwerker in betrekkelijk ruime
mate wordt ingeschakeld, ook ingeval een vrij grote werktuigeninventaris aanwezig is. Blijkbaar is dit voordeliger dan de produktie in te krimpen ten einde
een groter deel van het werk met eigen arbeidskrachten te kunnen verrichten.
Het benodigde gras voor de grotere ruwvoederwinning in de situatie waarin bij
een gegeven oppervlakte een werktuigeninventaris met een grotere capaciteit
aanwezig is, kan worden verkregen door meer stikstof te strooien, door minder
rundvee te houden, of door een combinatie van deze twee maatregelen. Beide
zijn in de uitkomsten terug te vinden. In figuur 10komt dit tot uiting in een vrij
sterke daling van het aantal melkkoeien en een stijging van de stikstofgift bij
een bedrijfsoppervlakte van ongeveer 20 ha waar van werktuigeninventaris no.
4 op no. 3wordt overgeschakeld. De stijging van de stikstofgift wordt nog in de
handgewerktdoordatbijdehier vanbelangzijnde verhoudingen eenhogermaaipercentage gepaard gaat met een gunstiger N-effect. Door de uitbreiding van de
ruwvoederwinning endedalingvan de veedichtheid zijn de bijkomende voederkosten per dier bij het bedrijfsplan met werktuigeninventaris no. 3 aanmerkelijk
lager dan bij no. 4 bij dezelfde bedrijfsoppervlakte van ongeveer 20 ha. Soort80
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gelijke verschillen doenzichvoorbij26 ha, waarwordtovergeschakeld vanwerktuigeninventaris no.3op no.2.Deverschillen, vooral ten aanzien van het aantal
koeien, zijn hier evenwel minder groot dan bij de vergelijking van de inventarissen no. 4 en 3 bij 20 ha. Het ziet er dus naar uit dat de bedrijfsorganisatie bij
kleine oppervlakte per man meer speelruimte heeft waarbinnen de bedrijfsresultaten niet sterk afwijken van die der optimale bedrijfsorganisatie dan bij
grotere oppervlakte per man.
Wij willen er nog op wijzen dat de marginale waarde van de grond, en dus de
stijging van het arbeidsinkomen, na het rendabel worden van een meer uitgebreide werktuigeninventaris aanvankelijk hoger is dan daarvoor. De reden
hiervan is gelegen in het feit dat de grotere werktuigeninventaris het mogelijk
maakt een hoger saldo per additionele ha grasland te behalen, zoals eerder is
besproken (zie ookfig.3).
De meest uitgebreide werktuigeninventaris, no. 1,blijft ook bij grote bedrijfsoppervlakten steeds in bedrijfsresultaten achter bij no. 2. De bedrijfsplannen
van deze twee inventarissen zijn in het gehele beschouwde oppervlakte-traject
vrijwel identiek. Ook de opbrengsten en de kosten, met uitzondering van de
werktuigkosten, zijn vrijwel aan elkaar gelijk. Het verschil in het vaste deel der
werktuigkosten ten bedrage van ongeveer f 1.050 is derhalve bij benadering
steeds terug te vinden in het verschil in arbeidsinkomen. De verdere uitbreiding
die werktuigeninventaris no. 1ten opzichte van no. 2 heeft met betrekking tot
deruwvoederwinning, isbijdezeberekeningen dusgeenszins rendabel.
De reden van het niet aantrekkelijk zijn van werktuigeninventaris no. 1ten
opzichte van no. 2 ligt in het feit dat de arbeidsbehoefte per ha hooien en inkuilen slechts weinig uiteenloopt (zie documentatie-rapport) en bovendien gedeeltelijk wordt teniet gedaan door een groter aantal benodigde uren voor het
onderhoud van het machinepark. Het mogelijke voordeel van werktuigeninventaris no. 1ligt in het lagere weerrisico bij het hooien en in de mogelijkheid
omtegelijkertijd meer dan één sterk aan het weeren detijd van dedag gebonden
werkzaamheden uitte voeren(ziedocumentatie-rapport). Blijkensdeuitkomsten
speelt eerstgenoemd punt slechts een geringe en het tweede in het geheel geen
rol, hetgeen ongetwijfeld samenhangt met de ruime inschakeling van een loonwerker. Zowel bij inventaris no. 1als 2 is het namelijk voordelig een zodanig
grote veestapel te handhaven, dat dehiervoor benodigde arbeid het onmogelijk
maakt de inschakeling van de loonwerker voor de veldwerkzaamheden beperkt
van omvang te houden. Men kan dus stellen dat het blijkbaar zo voordelig is
veel vee te houden, dat de arbeid die voor de ruwvoederwinning overblijft onvoldoende is om de extra uitrusting van inventaris no. 1ten opzichte van no. 2
te kunnen benutten. Door dit relatieve gebrek aan menselijke arbeid en vanwege de onmogelijkheid losse arbeid aan te trekken, moet men in betrekkelijk
ruime mate de hulp van een loonwerker inroepen. Deze levert echter niet alleen
menselijke arbeid, maar ook trekkracht en machine-arbeid. Zodoende is er bij
inventaris no. 1sprake van een onnodige overcapaciteit van de eigen uitrusting
met werktuigen.
Indien in de perioden die ten aanzien van de arbeid beperkend zijn losse arMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 70-3 (1970)
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beid zou kunnen worden aangetrokken, dan zou de arbeid in verhouding tot de
uitrusting met werktuigen in die perioden minder in het minimum zijn. Dit zou
tot gevolg hebben dat de op het bedrijf aanwezige werktuigen intensiever gebruikt zouden worden. Hierdoor zou het voordelig kunnen zijn eerder op een
meer uitgebreide werktuigeninventaris over te schakelen dan het geval is bij
bovenbesproken uitkomsten. Op deze wijze zou men dus het loonwerk, dat gezien kan worden als het aankopen van het gebruik van arbeid en werktuigen,
voor een deel kunnen vervangen door het aantrekken van losse arbeid en een
intensiever gebruik, al dan niet met een uitbreiding, van de eigen werktuigeninventaris.
III.2.2. De marginale waardevanenkele beperkende produktiemiddelen
Het is gewenst het verloop van de marginale waarde van enkele belangrijke
limiterende produktiemiddelen bij toenemende bedrijfsoppervlakte nader te bekijken. Voor de grond is dit reeds gebeurd onder III.2.1, zodat hier volstaan
kan worden met een bespreking van de waarde van de arbeid en de graslandprodukten. De te vermelden marginale waarden hebben steeds betrekking op
het bedrijfsplan dat behoort bij de werktuigeninventaris waarmee bij de beschouwde bedrijfsoppervlakte de gunstigste bedrijfsresultaten zijn te behalen.1
I1I.2.2.1. A r b e i d
Wanneer een produktiemiddel bij deproduktie inverhouding tot andere produktiemiddelen in sterke mate als beperking optreedt, is de marginale waarde
van dit produktiemiddel relatief hoog. Evenals de grond een hoge marginale
waarde heeft zolang grond ten opzichte van arbeid schaarsis,zoloopt de marginale waarde van arbeid op wanneer de beschikbare arbeid ten opzichte van de
grond schaarser begint te worden.
In figuur 12isde marginale waarde van dearbeid in deverschillende perioden
van hetjaar aangegeven en wel bij veelvouden van 2,5 ha als bedrijfsoppervlakten.2 Daar dearbeid zoals bekend bij ruim 18ha voor het eerstbeperkend wordt
en beneden deze bedrijfsoppervlakte derhalve geen marginale waarde heeft,
verschijnt in figuur 12bij 20 ha de eerste marginale waarde. Bij bedrijfsoppervlakten van 20ha en meer isde arbeid vooral schaars in de maanden mei tot en
met augustus waarin het overgrote deel van de ruwvoederwinning valt. In deze
maanden is de marginale waarde van de arbeid dan ook het hoogst. De toenemende relatieveschaarstevandearbeid bijgrotere bedrijfsoppervlakten wordt
in figuur 12duidelijk weerspiegeld in de stijgende grenswaarde ervan.
Deze stijging van de marginale waarde van de arbeid in de verschillende beperkende perioden hangt samen met dezelfde drie factoren die eerder werden
genoemd alsde oorzaken van dedaling der marginale waarde van grasland.
1
Zoalsbekend hebben debedrijfsplannen totbijna20habetrekkingop deminst uitgebreide
werktuigeninventaris no. 4, daarna tot ongeveer 26 ha op no. 3en bij grotere bedrijfsoppervlaktendan26haopno.2.
2
Deze figuur spreekt voor zichzelf na hetgeen in II.2.2.2 over de arbeid en de marginale
waardedaarvan in deverschillendeperioden isgezegd.
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FIG. 12. De marginale waarde van de arbeid bij toenemende bedrijfsoppervlakte (programmeringen1 t/m4,III.2.2)
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In de eerste plaats moet worden gewezen op het feit dat steeds duurdere
werkzaamheden aan de loonwerker moeten worden uitbesteed naarmate de
arbeid bij toenemende bedrijfsoppervlakte sterker limiterend wordt. Dit houdt
in dat per additioneel arbeidsuur steeds meer loonwerkkosten zouden kunnen
worden bespaard. Ook is in dit verband de uitbreiding van de werktuigeninventaris van belang, waardoor de arbeidsbehoefte voor de ruwvoederwinning
daalt. Daar de loonwerkkosten per eenheid uitbesteed werk gelijk blijven,
houdt een uitbreiding van de werktuigeninventaris eveneens in dat per additioneeluur meerloonwerkkosten kunnen worden bespaard.
In de tweede plaats is bij aanwending van extra arbeid voor uitbreiding van
de grasproduktie bij grotere bedrijfsoppervlakten minder stikstof nodig dan bij
kleinerebedrijfsoppervlakten, inverband methet gunstiger N-efTect bij de lage
N-niveaus zoals die bij grote oppervlakten grasland per man worden aangetroffen.
In de derde plaats kunnen bij aanwending van extra arbeid voor uitbreiding
van de veestapel, bij grotere bedrijfsoppervlakten goedkopere voedermiddelen
worden aangekocht dan bij kleinere bedrijfsoppervlakten inverband met het
lage aandeel aangekocht voeder bij grotere oppervlakten grasland per man.
Uit dein figuur 12weergegeven marginale waarden van dearbeid kan de conclusie worden getrokken dat men voor losse hulp in de tijd van de ruwvoederwinning, vooral bij grotere bedrijfsoppervlakten dan 25 ha, een betrekkelijk
hoog bedrag per uur zou kunnen betalen. Wanneer derhalve de mogelijkheid
zou bestaan in deze periode losse arbeid aan te trekken tegen kosten die liggen
in de buurt van de loonkosten (incl. sociale lasten) per gewerkt uur van een
vaste landarbeider-veeverzorger, dan zou hiervan met voordeel gebruik kunnen
worden gemaakt. De mogelijkheid om enige extra hulp te krijgen, loopt van geval tot geval zeer sterk uiteen. In sommige gevallen bestaat deze mogelijkheid
in het geheel niet. Zoals eerder is meegedeeld, zijn wij bij onze berekeningen
ook van deze situatie uitgegaan. In andere gevallen is de mogelijkheid om losse
arbeid aan te trekken, zij het meestal in beperkte mate, wel aanwezig. Meer dan
aan de hulp van de in de landbouw werkenden moet hierbij wellicht worden gedacht aan hulp van familieleden, zoals de rentenierende vader, schoolgaande
zoons, of eventueel de vrouw van de boer. Ook komt het voor, speciaal dicht
bij dewoonkernen, dat men hulpvan een niet-agrariër kan krijgen. Hierbij dient
in het oog te worden gehouden dat het losse personeel de werkzaamheden ook
moet kunnen uitvoeren. De kans dat in dit opzicht moeilijkheden ontstaan is
meer reëel naarmate meer met machines gewerkt wordt. In de praktijk maakt
de op het bedrijf aanwezige vaste arbeider tijdens de ruwvoederwinning veelal
ook eengroter aantal uren dan bij deze berekeningen isaangenomen. In al deze
gevallen zal het financiële bedrijfsresultaat kunnen verbeteren, zolang de kosten
van de losse arbeid de marginale waarde daarvan tenminste niet overtreffen.
Men kan nu de vraag stellen hoeveel extra arbeid men in de verschillende
perioden zou kunnen aantrekken zonder dat de marginale waarde daarvan
daalt. Hierop ismet de uitkomsten van onze berekeningen geen exact antwoord
84
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te geven. De reden hiervan is gelegen in de aard der arbeidsbeperkingen (zie
II.2.2.2). Wel is uit de met programma lb verkregen uitkomsten af te leiden
hoeveel extra arbeid men in de verschillende beperkende perioden zou kunnen
gebruiken zonder dat de marginale waarde daarvan daalt, indien deze arbeidsuren worden onttrokken aan niet beperkende perioden. Tevens is na te gaan
hoeveel arbeid maximaal zou kunnen worden aangetrokken voor de niet aan
een bepaalde periode gebonden algemene werkzaamheden, zonder dat een
daling van de marginale waarde van een uur in hetjaar als geheel optreedt. Bedoelde aantallen uren zijn intabel 13vermeld.
De verbetering van het arbeidsinkomen door dergelijke verschuivingen van
uren binnen hetjaar, zou gelijk zijn aan het produkt van het aantal verplaatste
urenenhet verschilin marginale waarde per uur.
TABEL 13. Aantallen additionele arbeidsuren 1 die in de verschillende perioden van het jaar
kunnen worden benut, voordat de marginale waarde van de arbeid daalt (programmeringen 5 t/m 8, III.2.2).
Oppervlakte grasland (ha)
15
Periode
jaar als geheel
juli t/m augustus
mei
juni
juli

-2

20

5
1
12

-

25

73
49
30
101
39

30

98
27
20
11
4

35

90
50
39
18
11

1
Voor een juiste interpretatie van deze tabel zij uitdrukkelijk verwezen naar de tekst van
deze paragraaf.
2
Een streepje houdt in dat de arbeid in de betreffende periode niet beperkend is.

De mogelijkheden om deze verschuivingen van uren binnen het jaar in de
praktijk tot stand te brengen, moeten evenwel beperkt worden geacht omdat in
de drukke perioden het aantal arbeidsuren per arbeidskracht per dag al gauw
te groot zou worden. Deze uren zouden bovendien voor een groot deel in de
avond moeten vallen.
Indien losse arbeid van buiten het bedrijf kan worden aangetrokken zit daarin
meer perspectief. Aangenomen mag worden dat het aantal uren dat men zou
kunnen aantrekken zonder dat de marginale waarde van een uur arbeid in de
verschillende perioden daalt, in elk geval gelijk of groter is dan de aantallen
in bovenstaande tabel. Deze uren worden immers niet aan andere perioden
onttrokken maar komen extra beschikbaar zowel in de betreffende periode als
in totaal gezien. Het is niet bekend hoe de bedrijfsorganisatie zal worden aangepast bij aantrekken van losse arbeid, maar het ligt voor de hand aan te nemen
datde loonwerker in ieder geval in mindere mate zal worden ingeschakeld. Ook
is niet bekend hoe groot de daling van de marginale waarde van de arbeid is bij
overschrijding van het aantal uren waarvoor de opgegeven marginale waarde
geldt. Het is heel goed mogelijk dat deze zodanig is dat nog meer losse arbeid
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 70-3 (1970)

85

met voordeel zou kunnen worden aangetrokken. Genoemde vragen kunnen
alleen door hierop gerichte berekeningen volledig worden beantwoord.
III.2.2.2. G r a s l a n d p r o d u k t e n
Dank zij de tamelijk sterk gedifferentieerde opzet van de begintableaus (zie
II.2.2.1) is het mogelijk de marginale waarden van de verschillende graslandprodukten aftelezenuit de tussentableaus.
In figuur 13 ishetverloopvan demarginale waarden van weidegras, grassilage
en hooi grafisch weergegeven bij uiteenlopende bedrijfsoppervlakte. In elk
oppervlakte-traject is weer steeds alleen de aldaar optimale werktuigeninventarisbeschouwd. Als algemeen beeld komt uit deze figuur naar voren dat de marginale waarde van weidegras aanvankelijk slechts weinig lager is dan van grassilage,doch daarna bij toenemende bedrijfsoppervlakte veel sterker daalt. Hooi
heeft steeds een extra waarde boven grassilage, zij het dat het verschil niet bij
elke oppervlakte evengrootis.
Voor een juist begrip van het verloop van de marginale waarden der graslandprodukten dienen de daaraan ten grondslag liggende bedrijfsorganisaties
alsmede de marginale waarden van grond en arbeid in de beschouwing te worden betrokken. De graslandprodukten kunnen immers worden beschouwd als
halffabrikaten die inde plantaardige fase door samenvoeging van grond, arbeid
enkapitaal worden voortgebracht envervolgensindedierlijkefase alsproduktiemiddel worden ingezet. De verhouding waarin grond, arbeid en kapitaal moeten worden samengevoegd, loopt voor weidegras en geconserveerde graslandprodukten nogal uiteen. De factor arbeid b.v. speelt bij de voortbrenging van
weidegras eenveelgeringere rol dan bij het winnen van hooi en silage. Men mag
derhalve verwachten dat de marginale waarde van weidegras bij toenemende
bedrijfsoppervlakte een soortgelijk verloop zal vertonen als de marginale waarde van grasland, terwijl geconserveerd ruwvoeder wat dit betreft waarschijnlijkmeerhetmidden zalhouden tussen grasland en arbeid.
We zullen bij de volgende analyse het verloop van de marginale waarde van
degraslandprodukten verdelenindrie oppervlakte-trajecten.
In het eerste traject, tot 18,18 ha grasland, is de arbeid zoals eerder is besproken nog niet beperkend. Bij deze bedrijfsoppervlakten wordt zoveel vee
gehouden dat in de weideperiode nog net niet behoeft te worden bijgevoederd
wegens tekort aan gras voor beweiding. De omvang van de veestapel wordt
derhalve geheel bepaald door de hoeveelheid weidegras die buiten de top van
het groeiseizoen ter beschikking staat. Het ligt dus voor de hand dat weidegras
in dit traject evenals grond een hoge marginale waarde heeft, aangezien de veestapelinevenredigheid hiermeekanwordenuitgebreidzonderdat de extra benodigdearbeid aaneenanderelonendeaanwending behoeft te worden onttrokken.
De waarde van grassilage wordt in dit oppervlakte-traject geheel bepaald
door de hoeveelheid aangekocht voeder die hiermee vervangen kan worden
bij een constante omvang van de veestapel. Deze op vervanging van aangekochte voedermiddelen gebaseerde waarde van grassilage wordt blijkens figuur 13
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bijna bereikt door weidegras, hetgeen in overeenstemming is met het feit dat
vergroting van de veestapel door bijvoedering in de weide nog juist niet aantrekkelijk is.
De marginale waarde van grassilage wordt, omgerekend per ZW, steeds
overtroffen door die van los hooi. De hoge extra waarde van hooi in dit traject
kan worden verklaard uit de eis, dat de rantsoenen voor het vee tenminste
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FIG. 13. Demarginale waardevangraslandprodukten en land bij toenemende bedrijfsoppervlakte(programmeringen 1 t/m.4,III.2.2)
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voor een bepaald deel uit hooi moeten bestaan. Deze eis heeft tot gevolg, dat
hooi moet worden aangekocht. Het zelf gewonnen hooi vervangt in dit traject
dus aangekocht hooi dat f 150per 1000kg kost en dat per ZW aanzienlijk duurder isdan andere aan tekopen voedermiddelen.
Inhet tweedetraject van 18,18tot37,35ha,isdearbeidbeperkend en treedteen
steeds voortschrijdende terugdringing op van voederaankopen en N-bemesting.
Blijkens bij de programmering verkregen uitkomsten ontleent weidegras zijn
marginale waarde in dit traject vrijwel geheel aan de mogelijkheid de N-gift
terug te dringen. De omvang van de veestapel en de arbeidsbehoefte veranderen
hierbij vrijwel niet. Bij toenemende oppervlakte grasland daalt de marginale
waarde van weidegras aanzienlijk, in verband met het feit dat het N-effect
stijgt naarmate de N-gift verder wordt teruggedrongen. Dit houdt in dat bij
grotere bedrijfsoppervlakten steeds minder N nodig is voor de produktie van
extra weidegras.
De marginale waarde van grassilage isin dit traject niet uitsluitend gebaseerd
op devervangingvan aangekocht voeder. Bijbestudering van debij programma
Ia uitgeponste tussentableaus bleek namelijk dat het beschikbaar hebben van
een bepaalde extra hoeveelheid grassilage slechts gedeeltelijk resulteert in genoemde vervanging. Daarnaast wordt minder stikstof gestrooid en minder ruwvoeder gewonnen,zodat ookop bemestings-enloonwerkkosten wordt bespaard.
De marginale waarde van grassilage daalt in tegenstelling tot die van weidegras
in dit traject maar heel weinig. Deze geringe daling isde resultante van drie factoren, die reeds enkele keren eerder bij de bespreking opdoken. Zoals besproken is,wordt bij toenemende bedrijfsoppervlakte devervanging van aangekochte voedermiddelen zowel als die van kunstmest-stikstof steeds minder gunstig.
Hetuitsparenvanhetvoorderuwvoederwinningbenodigdeloonwerkwordtdaarentegen steedsgunstigerbijtoenemendebedrijfsoppervlakte. Alsresultante treedt
blijkens figuur 13een geringe daling vandemarginalewaarde vangrassilageop.
Ook in dit traject heeft hooi, omgerekend per ZW, een extra waarde boven
grassilage. Tot 20 ha is de verklaring hiervan gelijk aan die welke voor dit verschijnsel werd gegeven in het eerste oppervlakte-traject. Boven 20 ha wordt
geen hooi meer aangekocht. De marginale waarde van eigengewonnen hooi
daalt dan, omdat het niet langer aangekocht hooi vervangt, maar andere voedermiddelen die per ZW goedkoper zijn. Desondanks behoudt hooi een extra
waarde boven grassilage. De oorzaken hiervan zijn als volgt aan te geven. Van
de voedermiddelen die kunnen worden aangekocht zijn suikerbietekoppen en
-blad relatief goedkoop. Deze worden overwegend in gekuilde vorm vervoederd. Op het eigen bedrijf kan grassilage met minder kosten worden voortgebracht dan hooi alsgevolgvan delagere arbeidsbehoefte bij inkuilen, speciaal
bij werktuigeninventaris no. 3,en als gevolgvan de mogelijkheid de loonwerker
daarbij goedkoper in te schakelen.1 Om deze redenen nemen de kuilprodukten
1

Zo wordt deloonwerker tot 36ha nogin het geheel niet ingeschakeld bij de hooiwinning,
in tegenstelling tot het inkuilen waarvan bij 36 ha reeds circa 14 ha in loonwerk wordt verricht.
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in de rantsoenen steeds de maximaal toegestane plaats in en komt het aandeel
hooi niet uit boven de voor elk rantsoen vastgestelde hoeveelheid die minimaal
vereist is. Bij werktuigeninventaris no. 3spreekt het voordeel van zoveel mogelijk eigen silage voederen in verhouding tot hooi zelfs zo sterk, dat het bij de
rantsoenberekeningen (II.1.3)sub-optimaal genoemderantsoen no. 5in bedrijfsverband optimaal wordt.
Door de noodzaak een bepaald deel van het eigen ruwvoeder als hooi te
verstrekken, ook al is dit duurder voort te brengen dan grassilage, wordt de
hogere marginale waarde van hooi verklaard. Deze extra waarde daalt bij toenemende oppervlakte grasland, waarschijnlijk in verband met het feit dat bij
grotere bedrijfsoppervlakte rantsoen no. 2 steeds meer wordt vervangen door
no. 1. Bij laatstgenoemd rantsoen is immers de verhouding tussen de te winnen
hoeveelheden hooi en grassilage aanzienlijk verschoven in de richting van meer
silageinvergelijking met rantsoen no.2,zodat met relatief weinighooi kan worden volstaan.
Bij een bedrijfsoppervlakte van 36 ha is de marginale waarde van hooi bij
gebruik in het bedrijf op het laagste niveau gekomen. De mogelijkheid om hooi
te verkopen kan dan concurreren met het gebruik van hooi in het eigen bedrijf.
Tot 38,31 ha wordt een hoeveelheid hooi verkocht. In het traject van 36 tot
38,31 ha wordt de marginale waarde van hooi dus bepaald door de mogelijkheid van verkoop, integenstellingtothettraject tot20hawaardezewaarde gelijk
isaandeaankoopprijs enhettraject van20tot 36 ha waar de marginale waarde
van hooi gelegen istussen deaankoopprijs en de op verkoopgebaseerdewaarde.
Het derde oppervlakte-traject loopt van 37,35 tot 39,39 ha. In dit traject,
aan het eindpunt waarvan de marginale waarde van de grond negatief wordt,
kunnen de voederaankopen en de N-bemesting niet verder worden teruggedrongen entreedt dearbeid steedsmeer beperkend op.
De marginale waarde van weidegras daalt hier sterk. Nu terugdringing van
deN-gift nietmeer mogelijk is,wordt extra weidegras gebruikt voor uitbreiding
van de veestapel, waarbij de ruwvoederwinning evenredig met de veestapel
wordt vergroot. Hiertoe is evenwel in versterkte mate extra loonwerk nodig,
waardoor dewaarde van weidegras aanzienlijk daalt. Om analoge redenen daalt
ook de marginale waarde van silage in dit oppervlakte-traject sterk. Hooi
daarentegen vertoont deze daling niet. Dit verschil tussen silage en hooi hangt
samen met de aanwendingsmogelijkheden van deze twee produkten en met de
hoogte van de loonwerkkosten bij hooien en inkuilen. Voor silage komt in verband met de lage opbrengstprijs bij verkoop ook in dit traject slechts gebruik
ophet eigenbedrijf inaanmerking. Ondanks de daling van demarginale waarde
van silage wordt de ondergrens, die bepaald wordt door de opbrengstprijs bij
verkoop, nog niet bereikt. Voor hooi daarentegen is in het traject van 36 tot
37,35 ha de door verkoop bepaalde ondergrens van de marginale waarde bereikt. Boven 37,35 ha stijgt deze waarde zelfs weer in verband met de verder
toenemende waarde van de uren die bij verkoop van hooi worden uitgespaard
bij het inschuren. Vanaf ruim 38 ha wordt geen hooi meer verkocht en toch
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stijgt nog de marginale waarde. Dit hangt samen met het feit dat hooi relatief
schaarser wordt. Immers de vervanging van rantsoen no. 2 door no. 1, waarbij
de behoefte aan hooi daalt, isbeëindigd. De behoefte aan hooi stijgt integendeel
weer en wel evenredig met de uitbreiding van de veestapel en de bedrijfsoppervlakte.
Uit de voorgaande analyse komt een interessant gegeven naar voren, namelijk de sterke daling van de marginale waarde van weidegras in vergelijking met
de veel minder sterke daling van de waarden van hooi en grassilage. Men kan
hieruit immers de conclusie trekken dat het bij een geringe oppervlakte grasland per arbeidskracht veel belangrijker is de beweidingsverliezen zoveel mogelijk te beperken dan bij grotere bedrijfsoppervlakten. Daarentegen moet het
beperken der verliezen bij de winning en conservering van silage en hooi, bij
grote bedrijfsoppervlakten bijna even belangrijk worden geacht als bij kleine.
III.2.3. Prijsgevoeligheidvandeoptimalebedrijfsplannen
Eerder is besproken (in IH.2.1.3) hoe in bepaalde oppervlakte-trajecten vrijwel gelijke bedrijfsuitkomsten kunnen worden behaald met verschillende werktuigeninventarissen en uiteenlopende samenstelling van de bijbehorende bedrijfsplannen. Het is eveneensinteressant te weten hoe stabiel de samenstelling
van de optimale bedrijfsplannen is bij een gegeven werktuigeninventaris. Met
name is de vraag belangrijk of 'sub-optimale' bedrijfsplannen voorkomen,
waarvan de samenstelling aanzienlijk doch het bedrijfsresultaat slechts weinig
verschilt van het als optimaal berekende plan. Dergelijke plannen zouden immers optimaal kunnen worden bij een geringe wijziging in de prijzen of de technische verhoudingen, en ook bij de aangenomen uitgangspunten zouden ze
nauwelijks onderdoen1 voor het optimale plan. De oplossingsgang van lineaire
programmering voorziet niet in het systematisch aftasten van de planningsruimte op het voorkomen van deze sub-optimale plannen. Wel kan men trachten op dit punt enig inzicht te krijgen door de gevoeligheid van het optimale
plan te onderzoeken ten aanzien van gewijzigde prijzen en technische verhoudingen. In deze paragraaf stellen wij de prijsgevoeligheid van de eerder besproken optimale plannen aan de orde.
Men kan de vraag betreffende de prijsgevoeligheid vande berekende bedrijfsplannen in principe op tweeërlei wijze aanvatten. In de eerste plaats kan uit de
eindtableaus worden berekend binnen welke grenzen de in de saldi der activiteiten tot uiting komende prijzen - elk voor zich bij gelijkblijvende overige prijzen- kunnen variëren, zonder aanleiding tegeven tot wijzigingen inde optimale
bedrijfsplannen. In III.2.3.1 gaan wij in op de informatie die hiermee is verkregen. In de tweede plaats kan men programmeringen uitvoeren bij gewijzigde
prijzen. In III.2.3.2 wordt het op deze wijze onderzochte effect besproken van
gewijzigde prijsniveaus van hooi op de samenstelling van de optimale bedrijfsplannen. De aandacht wordt daarbij speciaal gericht op de handel in hooi tus1

Mede gezien het feit dat winstmaximalisatie niet altijd het enige doel is dat de boer nastreeft, kunnen dezesub-optimale plannen inbepaalde gevallenworden geprefereerd bovende
optimaleplannen.
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sen rundveehouderij-graslandbedrijven met uiteenlopende oppervlakte per man.
In III.2.3.3 tenslotte wordt het effect van gewijzigde prijsniveaus van grond en
arbeid besproken.1
HI.2.3.1. Prijsgrenzen
Bij de betekenis van de prijsgrenzen moeten enkele kritische opmerkingen
worden geplaatst. In de eerste plaats is de betekenis ervan beperkt, omdat voor
een goed inzicht tevens bekend dient te zijn hoe de optimale bedrijfsplannen
worden gewijzigd bij overschrijding van deze prijsgrenzen. In de tweede plaats
moet er op worden gewezen dat de ruimte binnen de prijsgrenzen niet alleen
afhankelijk isvan dekromming van dewerkelijke substitutie- en transformatieverhoudingen in de planningssituatie, maar ook van de wijze waarop deze
planningssituatie in het begintableau in devorm van activiteiten en beperkingen
isweergegeven. Door het definiëren van activiteiten worden immers substitutieen transformatieverhoudingen die meestal kromlijnig zijn, benaderd door gebroken lijnen. Hoe meer activiteiten worden gekozen, des te minder scherp zijn
de hoeken tussen delen van een gebroken lijn en deste nauwer ook zijn de prijsgrenzen die men zal vinden. Bij een oneindig aantal hoekpunten zal elke prijsverandering hoe klein ook aanleiding geven tot verandering van het optimale
bedrijfsplan, tenzij dit plan betrekking heeft op de uiteinden van de substitutieen transformatiecurven.
Door de vele activiteiten van graslandexploitatie, veehouderij en inschakeling van een loonwerker in onze begintableaus, ligt het voor de hand dat de
daarin gedefinieerde planningsruimten een groot aantal stompe hoeken vertonen. Verwacht mag dus worden dat veranderingen in de prijsverhoudingen
spoedig aanleiding zullen geven tot aanpassingen van de optimale bedrijfsplannen, welke aanpassingen vermoedelijk gering van omvang zullen zijn. Er
zullen dan waarschijnlijk een groot aantal sub-optimale plannen bestaan, die
naar samenstelling en bedrijfsresultaten weinig afwijken van de optimale plannen.
De in het voorgaande uitgesproken verwachting wordt bevestigd door de
uitkomsten die met programma Ib zijn verkregen. Een afzonderlijke bespreking van alle berekende prijsgrenzen en sub-optimale plannen die bij overschrijding van deze grenzen optimaal worden, heeft daarom weinig zin. In bijlage 6worden enkele van de belangrijkste uitgekozen en in het kort besproken.
Tevens wordt daar het effect op de bedrijfsresultaten aangegeven van wijzigingen in de omvang van de veestapel. Het blijkt dat bij overschrijding van de in
genoemde bijlage vermelde prijsgrenzen duidelijk de sterkste wijzigingen optreden in het bedrijfsplan bij 15ha. Bij deze bedrijfsoppervlakte is met een veestapel van 44,5 mk - ruim tien meer dan de optimale omvang van 34,3 mk een arbeidsinkomen te behalen dat slechts f 580lager ligt dan het maximaal bereikbare. Eerder, in III.2.1.3, werd besproken hoe in het oppervlakte-traject
1

In III.3 worden enkele series programmeringen besproken die zijn uitgevoerd bij gewijzigde uitgangspunten. Deze kunnen het inzicht in de gevoeligheid van de optimale bedrijfsorganisatietenaanzienvangewijzigdeprijzen entechnischeverhoudingen verder verdiepen.
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van 15tot 20 ha vrijwel gelijke bedrijfsresultaten zijn te behalen met sterk uiteenlopende bedrijfsorganisaties behorend bij verschillende werktuigeninventarissen. Zo bleek bij 15ha met een veestapel van 25,2 mk en werktuigeninventaris no. 3 een arbeidsinkomen te verwezenlijken, dat slechts f 280 lager ligt
dan het maximaal bereikbare met de ruim negen mk grotere optimale veestapel
bij werktuigeninventaris no. 4. Blijkbaar zijn bij deze bedrijfsoppervlakte
enorme variaties in bedrijfsorganisatie mogelijk zonder belangrijke gevolgen
voor de bedrijfsresultaten.
III.2.3.2. Enkele p r o g r a m m e r i n g e n bij gewijzigde prijsniveaus van
hooi
Bij de bespreking van de optimale bedrijfsplannen en de marginale waarden
van hooi en grassilage is gebleken dat de te verwachten handel in hooi tussen
rundveehouderij-graslandbedrijven met uiteenlopende oppervlakte betrekkelijk gering is bij de veronderstelde omstandigheden. Hiervoor zijn behalve de
marge tussen de telers- en verbruikersprijzen van hooi een tweetal redenen aangewezen. In de eerste plaats worden de aankopen van hooi zoveel mogelijk beperkt in verband met de mogelijkheid goedkoper andere voedermiddelen te betrekken. In de tweede plaats wordt de produktie van hooi zoveel mogelijk beperkt in verband met demogelijkheid ophet eigenbedrijf goedkoper silage dan
hooi te winnen.
Wij hebben enkele programmeringen uitgevoerd om na te gaan in hoeverre
de hooiaankopen van kleine bedrijven en de hooiverkopen van grote bedrijven
zullen veranderen onder invloed van variërende hooiprijzen. Deze programmeringen vonden plaats bij bedrijfsoppervlakten van 17,50 en 37,50 ha, waarbij
volgens de uitkomsten van III.2.1 respectievelijk hooi wordt aangekocht en verkocht. De uitkomsten van deze programmeringen worden in kort bestek weergegeven indetabellen 14en 15eninde figuren 14en 15.
TABEL 14. Wijziging van het optimale bedrijfsplan bij 17,50 ha, als gevolg van veranderde

aankoopprijzen van hooi (programmering 9,III.2.3).
Aankoopprijs hooi
(gld per
1000 kg)

Aantal
mk

Hooiaankopen
(1000 kg per
bedrijf)

Voederaankopen
excl. hooi
(gld/mk)

Gemaaid voor
ruwvoederwinning
(snede, ha per
bedrijf)

Stikstofbemesting
(kg/ha N)

138
140-1741
175

40,0
40,0
38,1

41,1
20,6
11,8

629
701
687

7,00
7,00
10,50

250
250
250

1

De ineersteinstantie aangenomen aankoopprijs vanhooi bedroegzoalsbekend f 150per
1000kg.

In figuur 14 is de afhankelijkheid van hooiaan- en -verkopen van het prijsniveau van hooi in beeld gebracht.
De hooiaankopen blijken binnen een tamelijk ruim traject niet gevoelig voor
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TABEL 15. Wijziging van het optimale bedrijfsplan bij 37,50 ha, als gevolg van veranderde

verkoopprijzen vanhooi (programmering 10, III.2.2).
Verkoopprijs hooi
(gld per
1000 kg)

Aantal
mk

Hooiverkopen
(1000 kg per
bedrijf)

Voederaankopen
(gld/mk)

Gemaaid voor
ruwvoederwinning
(snede, ha per
bedrijf)

Stikstofbemesting
(kg/ha N)

113-1281
128-137
139
143
147

38,7
38,4
38,4
36,0
33,7

6,2
9,1
9,4
30,4
94,7

317
317
317
317
464

50,68
51,18
51,22
54,78
60,91

50
50
50
50
61

1

De in eerste instantie aangenomen verkoopprijs van geperst hooi bedroeg zoals bekend
f 123 per 1000kg.

verhoging of verlaging van de aangenomen hooiprijzen. De aankoopprijs van
hooi kan per ton ongeveer f 10beneden het oorspronkelijk aangenomen niveau
dalen, of f24 daarboven stijgen zonder dat het voordelig wordt de hoeveelheid hooi die wordt aangekocht te wijzigen. Wanneer de hooiprijzen met
meer dan f 10per ton dalen, worden dehooiaankopen verdubbeld ten koste van
de aankopen van overige voedermiddelen. De veebezetting blijft hierbij gelijk.
Stijgen de hooiprijzen met ca. f 25 per ton, dan wordt de eigen ruwvoederwinning iets uitgebreid terwijl de veestapel met twee koeien wordt ingekrompen.
Hiermee samenhangend worden de aankopen van hooi ongeveer gehalveerd;
ook de overigevoederaankopen nemenenigszins af.
Het bovenstaande hangt ongetwijfeld samen met de volgende twee punten.
In de eerste plaats het feit dat hooi per ZW duur is ten opzichte van andere
voedermiddelen, zodat hooi nogal wat in prijs zal moeten dalen voordat het
boven de minimaal vereiste hoeveelheid zal worden aangekocht. In de tweede
plaats het feit dat het eventueel zelf winnen van de minimaal vereiste hoeveelheid hooi op de kleine bedrijven zou inhouden dat de veestapel vrij sterk zou
moeten worden ingekrompen, omdat de N-gift niet meer voor verhoging in
aanmerking komt. Nu is op de kleine bedrijven met hun relatief overvloedige
arbeid de enige mogelijkheid om een zo hoog mogelijk arbeidsinkomen te behalen juist gelegen in een zware veebezetting per ha grasland. Dit is er, samen
met de betrekkelijk geringe hoeveelheid hooi welke per dier minimaal vereist is,
de oorzaak van dat hooi nogal wat in prijs kan stijgen voordat de aangekochte
hoeveelheden zullen moeten worden ingekrompen.
Met betrekking tot de prijsgevoeligheid van de hooiverkopen op rundveehouderij-graslandbedrijven van 37,50 ha kan het volgende worden geconstateerd. Bij de aangenomen opbrengstprijs van f 123per 1000kg zijn de verkopen
van hooi op dezebedrijven van weinigbetekenis.Inhettraject vanf 115tot f 140
per 1000 kg hooi, hangt de omvang van de hooiverkopen maar weinig samen
met de hooiprijs. Bij een stijging van de opbrengstprijs tot meer dan ca. f 140
kan de produktie van hooi voor de markt bij deze bedrijfsgrootte beter concurreren met het tot waarde brengen van het hooi via het eigen rundvee. De veeMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 70-3 (1970)
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Stapel wordt met enkele koeien ingekrompen en de hooiverkopen worden aanzienlijk uitgebreid, namelijk van ruim 9 ton tot ruim 30 ton. Een verdere stijgingvan de hooiprijs, bij gelijkblijvende prijzen van de overige voedermiddelen,
zou de hooiverkopen zelfs opvoeren tot 95 ton. Deze laatste situatie zal zich
overigensnietspoedigvoordoen. De grotehooiverkopen gaaninditgevalnamelijk gepaard met een beperking van de verstrekte hoeveelheid hooi op het eigen
bedrijf tot het voor deze berekeningen absolute minimum door het bij de uitgangspunten als 'sub-optimaal' aangemerkte rantsoen no. 5 te vervoederen.
Hierbij worden de hooiverkopen bovendien gedeeltelijk gecompenseerd door
aankopen van andere voedermiddelen.
Concluderend kan dus gezegd worden dat de hooiverkopen op grote weidebedrijven prijsgevoeliger lijken te zijn dan de hooiaankopen op kleine weidebedrijven, maar dat de hooiprijs toch nog al wat moet stijgen voordat het produceren van hooi voor de markt in aanzienlijke hoeveelheden rendabel wordt.
Uit de berekeningen kan niet zonder meer worden afgeleid bij welke hooiprijzen vraag en aanbod van hooi in een weidegebied met elkaar in evenwicht
zijn. Daarvoor zouden meer gegevens nodig zijn, onder andere over de aantallen bedrijven met veel en weinig land per man en over de wederzijdse beïnvloeding tussen deprijzen van hooi en dievan andere voedermiddelen. Bovendien kanjuist op dit punt degrotere verscheidenheid van depraktijk ten aanzien
van de verkavelingendergelijke het beeld beïnvloeden.
Een verkleining vande margetussendeverbruikers- entelersprijzen van hooi,
bijvoorbeeld door rechtstreekse handel tussen niet ver van elkaar gelegen bedrijven, heeft blijkens figuur 15bij onze uitgangspunten nauwelijks invloed op
deverhandelde hoeveelheden hooi.
Uit het voorgaande kan de conclusie worden getrokken dat bij de aangenomen uitgangspunten de handel in hooi tussen weidebedrijven met uiteenlopende
bedrijfsoppervlakten betrekkelijk gering van omvang blijft, zolang hooi duur is
ten opzichte van andere, van akkerbouwgewassen afkomstige, ruwvoedermiddelen.
IH.2.3.3. Gewijzigde prijzen van a r b e i d en g r o n d
De loonkosten van de beide vaste arbeidskrachten vormen bij onze berekeningen eenvolledigvastekostenpost. Wijziging van het loonniveau van de vaste
arbeidskrachten, bij gelijkblijvende overige prijzen, heeft in dit geval dan ook
geen enkele invloed op de optimale bedrijfsorganisatie bij een gegeven bedrijfsoppervlakte, noch op de (optimale) bedrijfsoppervlakte waarbij in het onderzochte traject het hoogste arbeidsinkomen van de boer wordt behaald. Bij een
stijging van het loonniveau en gelijkblijvende overige prijzen daalt het arbeidsinkomen van de boer met hetzelfde bedrag als waarmee het loon van de vaste
arbeider stijgt. Het netto-overschot daalt met het dubbele bedrag. Verandering
van het loonniveau heeft vanzelfsprekend wel invloed op de vraag bij welke
bedrijfsoppervlakten één- en tweemansbedrijven, respectievelijk twee- en driemansbedrijven evengoedebedrijfsresultaten geven.1
1

Dezevraag iszoalsbekend niet onderzocht indezestudie.

Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 70-3 (1970)

95

De kosten van de grond vormen bij een gegeven bedrijfsoppervlakte ook een
vaste kostenpost. Wijziging in het kostenniveau van de grond heeft in dit geval
dan ook geen invloed op de optimale bedrijfsorganisatie. De vraagwelke oppervlakte per bedrijf als optimaal moet worden beschouwd, wordt wel beïnvloed
door de prijs die voor het gebruik van de grond in rekening moet worden gebracht. Voor elk kostenniveau vande grond kan eenvoudig worden aangegeven
wat de optimale bedrijfsoppervlakte is, door de kosten per ha grasland te vergelijken met de marginale waarde ervan (fig. 11).Bij onze berekeningen blijft de
bedrijfsoppervlakte van 37,35ha optimaal zolang dekosten van degrond tussen
f 90 en f 252 per ha grasland blijven. Bij exploitatie van de grond in eigendom
liggen dejaarlijkse kosten van de grond, inclusief grond- en polderlasten, binnen genoemde grenzen. In II.1.5.2 stelden wij deze kosten immers op f 220 per
ha gemeten maat, f 60 meer dan bij exploitatie van de grond in pacht. Dit verschil in kosten van het grondgebruik heeft, zoals in het voorgaande is duidelijk
geworden, geen invloed op de optimale bedrijfsorganisatie bij een gegeven bedrijfsoppervlakte en ook niet op de bedrijfsoppervlakte waarbij het maximale
arbeidsinkomen wordt behaald. Wel komen dehogere kosten van het gebruik
van de grond rechtstreeks tot uiting in de bedrijfsresultaten. Het arbeidsinkomen van de boer dat bij de optimale bedrijfsoppervlakte kan worden behaald is bij exploitatie van de grondineigendom dus f 2.240 lager dan bij pacht
en bedraagt dan f 7.920.
De bedrijfsoppervlakte waarbij voor het bedrijf als geheel de hoogste kosten
per ha grasland1, ten bedrage van f 182, gedragen kunnen worden zonder dat
het netto-overschot negatief wordt, is bij deze berekeningen gelijk aan de optimale bedrijfsoppervlakte. Hierbij kan ook de grootste stijging der loonkosten
worden gedragen.
Il1.3. PROGRAMMERINGEN BIJ GEWIJZIGDE UITGANGSPUNTEN

III.3.1. Hogere opbrengstenper dier
In het voorgaande is uitgegaan van een gemiddelde melkproduktie per koe
van 4100kgperjaar, een opbrengstprijs van f32,75per 100kgmelk eneen post
omzet en aanwas van f350per melkkoe met bijbehorend jongvee perjaar.
Het is interessant na te gaan wat het effect is van een hogere opbrengst per
dier op de optimale bedrijfsorganisatie en het inkomen bij uiteenlopende bedrijfsoppervlakten. Met dit doel zijn programmeringen uitgevoerd waarin het
saldo per melkkoe met bijbehorend jongvee met f 1302 isverhoogd ten opzichte
van het in III.2 aangenomen niveau. Deze verhoging kan worden veroorzaakt
door een verhoging van de post omzet en aanwas met hetzelfde bedrag, of door
1
De bepaling hiervan gebeurt op deinfig.4 aangegeven wijze.Ingeval eenzekere bedrijfsoppervlaktebeschikbaar is,kanvoor eenuitbreiding metenkeleha'seenhogerbedrag betaald
worden, althanstot aandeoptimalebedrijfsoppervlakte. Hetbedragdatinditgevalgeldt,kan
worden afgeleid uit de marginale waarde van grasland bij deverschillende bedrijfsoppervlakten.
2
Dit bedrag is gekozen omdat dan kan worden volstaan met dezelfde programmeringen
voorIII.3.1enlII.3.2.
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een verhoging van de melkprijs met f3,18 per 100kg, dan wel door een zodanig
hogere melkgift per koe dat de extra melkopbrengst verminderd met de extra
voederkosten resulteert in een bedrag van f 130per mk. In het laatste geval hebben wij de situatie op het oog waarin op een bedrijf een veestapel voorkomt
met een hoger produktievermogen, zodat de hogere melkproduktie niet wordt
bereikt door boven de normen te voederen bij een gegeven produktievermogen.
Wel wordt bij de hogere gemiddelde melkproduktie per koe de voederbehoefte
in overeenstemming met de voedernormen vergroot. We nemen aan dat in de
voederbehoefte die ontstaat door de extra melkproduktie, geheel wordt voorzien door A-brok te verstrekken. Waarschijnlijk zou men in de weideperiode
enigszins voordeliger uit kunnen komen door althans gedeeltelijk in de extra
voederbehoefte te voorzien met gras (of andere al of niet geconserveerde ruwvoeders) in plaats van krachtvoeder, doch de daarvoor te maken programmeringenzouden niet kunnen worden gebruikt voor III.3.2.Om deze reden houden
wij ons aan A-brok als voedermiddel dat in de voederbehoefte voor de extra
melkproduktie voorziet. Met behulp van de prijsgegevens van II.1.5 en met het
gegeven dat per extra kg melk 0,4 kgA-brok nodig is,kan worden berekend dat
het saldo per mk bij een gemiddelde melkproduktie van 4790 kg perjaar f 130
hoger isdan bij een melkproduktie van4100kg.
Ook bij deze programmeringen is de mogelijkheid om een rundveehouderijbedrijf zonder grasland te exploiteren niet in de berekeningen opgenomen.
Weliswaar is het saldo van opbrengsten minus variabele kosten ten opzichte
van III.2 met f 130per mk verbeterd, zodat dit saldo nu positiefis voor vee dat
gedurende het gehele jaar uitsluitend aangekocht voeder ontvangt. Dit saldo
isevenwel zolaag- het bedraagt f31 permk- dat het arbeidsinkomen van rundveehouderijbedrijven zonder grasland zeer sterk negatief zou zijn. Om deze
reden israntsoen no. 7niet alsactiviteit in deprogrammeringen opgenomen.
De bespreking der uitkomsten van de onderhavige programmeringen zal
zoveel mogelijk plaatsvinden tegen de achtergrond van de in III.2 beschreven
uitkomsten. Alvorens hiertoe over te gaan, zullen wij eerst bespreken welke veranderingen in bedrijfsresultaten en bedrijfsorganisatie mogen worden verwacht
alsgevolgvan deverhoging van het saldo.
Het is duidelijk dat de directe invloedvan de saldo-verbetering op de hoogte
van de bedrijfsresultaten (d.w.z. zonder te letten op wijzigingen in de bedrijfsorganisatie die ten opzichte van III.2 optreden als gevolg van de saldo-verhoging) gunstig is. Het bedrijfsresultaat wordt immers rechtstreeks verbeterd met
een bedrag ter hoogte van f 130 vermenigvuldigd met het aantal melkkoeien.
Aangezien dit aantal bij de in III.2besproken uitkomsten vanaf 18ha varieerde
van 35 tot 43, loopt het directe effect van de saldo-verbetering op de bedrijfsresultaten globaal uiteen van f4.500 tot f5.500.
Watheteffect vandesaldo-verbetering opdebedrijfsorganisatie betreft, enhet
daarmee gepaard gaande indirecte effect op de bedrijfsresultaten, mag het volgende worden verwacht. De veedichtheid zal waarschijnlijk hoger zijn, aangezien het houden van meer vee bij een gegeven bedrijfsoppervlakte f 130 per
koe voordeliger wordt. In verband hiermee zullen bij een gegeven bedrijfsMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 70-3 (1970)
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°ppervlakte de voederaankopen per koe groter1 zijn en/of de stikstofgiften
zwaarder. Het verkopen van graslandprodukten zal waarschijnlijk nog minder
aantrekkelijk zijn dan bij III.2, aangezien deze produkten op het bedrijf zelf
tot hogere waarde kunnen worden gebracht dan bij de eerder besproken programmeringen. Hoe groot bedoelde veranderingen vandebedrijfsplannen en het
daarmee samenhangende indirecte effect op de bedrijfsresultaten zullen zijn,
kan niet worden voorspeld doch dient te worden uitgewezen door de programmeringen.
In tabel 16 en de figuren 16 t/m 19 zijn de uitkomsten van de onderhavige
programmeringen samengevat. In de figuren zijn ter vergelijking de uitkomsten
van III.2 opgenomen.
Zolang de arbeid nog niet beperkend is, blijkt de optimale veedichtheid aanzienlijk hoger te zijn dan bij de vorige berekeningen, namelijk 3,05 mk met bijbehorendjongvee per ha grasland in plaats van 2,29 bij de vorige berekeningen.
Bij deze bijzonder hoge veedichtheid is het niet mogelijk zelf ruwvoeder te winnen. Al het gras is nodig voor beweiding. De bijkomende voederkosten zijn
daardoor zeer hoog en bedragen bijna f 1.000 per mk. 1 Niet alleen moetal het
wintervoeder worden aangekocht, maar ook moet het vee in de weideperiode,
met uitzondering van de maanden mei enjuni waarin de top van de grasgroei
valt, worden bijgevoederd. Volgens de berekeningen moet van de 3,05 mk per
ha 0,82 mk in de weideperiode buiten de maanden mei enjuni geheel op basis
van aangekocht voeder worden gehouden. In de praktijk zou een dergelijke
hoge veedichtheid wellicht het beste kunnen worden verwezenlijkt door het
melkvee'snachtsop te stallen en daar de bijvoedering, over alle dieren verdeeld,
te verstrekken, 's Morgens en 's avonds zou dan op stal gemolken kunnen worden. Tevens zouden de vertrappingsverliezen van het weidegras op deze wijze
waarschijnlijk enigszins kunnen worden beperkt. Alle stalmest wordt bij deze
hoge veedichtheid verkocht en ook de gier wordt niet aangewend op het eigen
grasland. Vanzelfsprekend is de minst uitgebreide werktuigeninventaris hier
voldoende.
De marginale waarde van land is in verband met het gunstiger saldo per koe
hoger dan bij de vorige berekeningen in het oppervlakte-traject waar de arbeid
nog niet beperkend is(ziefig.16).
In verband met de aanzienlijk hogere veedichtheid bij de berekeningen wordt
de arbeid vanzelfsprekend bij een geringere bedrijfsoppervlakte beperkend,
namelijk bij 14,60 ha en wel in de maand februari. Het aantal melkkoeien bedraagt dan 44,6;dit is 11meer dan bij de vorige berekeningen bij dezelfde oppervlakte.
Nadat de arbeid bij 14,60 ha beperkend is geworden, ziet men ook hier geen
verdere toename van het aantal koeien. Eerder kan gesproken worden van een
geringe neiging tot dalen. Aangezien de veestapel bij de vorige berekeningen
1
Afgezien van verhoogde voederaankopen die in verband met de grotere voederbehoefte
per koe optreden bij het hogere melkproduktie-niveau. Deze extra voederaankopen, die per
dier steeds f96bedragen, worden bij de bespreking van de uitkomsten niet steeds opnieuw
gememoreerd.
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FIG. 16. Het arbeidsinkomen van de boer en de marginale waarde van land bij hogere opbrengstenperdier(programmeringen 11 t/m14)
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FIG. 17. Omvang van de veestapel bij hogere opbrengsten per dier (programmeringen 11
t/m14)
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FIG. 18. Destikstofbemestingbijhogereopbrengstenperdier(programmeringen 11t/m 14)
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OPPERVLAKTE GRASLAND (HA)

FIG. 19. De ruwvoederwinning en bijkomende voederkosten bij hogere opbrengsten per dier
(programmeringen 11 t/m14)
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nog tot 18,18 ha evenredig met de bedrijfsoppervlakte toenam, wordt het verschil in veestapelgrootte tussen beide berekeningen geringer boven 14,60 ha.
Overigens schommelt de grootte van dit verschil vrij sterk, vooral door het
overschakelen op andere werktuigeninventarissen hetgeen bij de twee berekeningen niet bij dezelfde bedrijfsoppervlakte plaatsvindt. Toch is duidelijk te
zien dat het verschil verder afneemt bij grotere bedrijfsoppervlakten en dat het
na ruim 38hazelfs geheelverdwenenis.
De verbetering van de bedrijfsresultaten welke bij toenemende bedrijfsoppervlakte optreedt nadat de arbeid beperkend isgeworden, vindt ook bij deze
berekeningen zijn oorzaak in de vervanging van aangekochte voedermiddelen
door voeder van eigen bedrijf en van kunstmest-stikstof door land. Eerstgenoemde substitutie vindt nu plaats in twee fasen. Eerst wordt bij toenemende
bedrijfsoppervlakte het aangekochte voeder dat in deweideperiode na de maanden mei en juni verstrekt wordt, vervangen door weidegras. Deze vervanging,
welke bij ongeveer 19 ha voltooid is, gaat gezien het verloop van de groeicurve gepaard met enige ruwvoederwinning in de top van het groeiseizoen en
dus met een geringe vervanging van aangekocht voeder dat in de winter verstrekt wordt door geconserveerde graslandprodukten van het eigen bedrijf. Bij
grotere oppervlakten dan 19 ha vinden soortgelijke vervangingen plaats als bij
de berekeningen van III.2. Het in de winterperiode te verstrekken aangekochte
voeder wordt steeds meer vervangen door eigengewonnen voeder, en kunstmest-stikstof door land. Bij dezelfde bedrijfsoppervlakte is nu evenwel in verband met de hogere veedichtheid meer voeder nodig dan bij de vorige berekeningen. Dit extra voeder wordt aangekocht. Het was in principe ook mogelijk
het geheel of gedeeltelijk op het eigen bedrijf te produceren door meer kunstmest-stikstof te strooien. Van deze mogelijkheid wordt geen gebruik gemaakt.
Met uitzondering van enkele trajecten, waarop wij nog nader zullen ingaan,
wordtevenveelstikstof gestrooidals bij devorige berekeningen. Dit houdt in dat
bij dezelfde oppervlakte minder ruwvoeder wordt gewonnen dan bij de bedrijfsplannen van III.2, in verband met de grotere behoefte aan weidegras. Aangezien het aantal stuks vee groter is, betekent dit dat per koe duidelijk minder
eigen ruwvoeder voor de winterperiode beschikbaar komt en dat derhalve per
koenogalwat meervoeder moet worden aangekocht.
Deze keus voor grotere voederaankopen in plaats van hogere stikstofgiften
hangt waarschijnlijk samen met twee punten. In de eersteplaats moet er in dit
verband op worden gewezen dat bij deze berekeningen de arbeid vanwege de
grotere veestapel meer beperkend is bij eenzelfde oppervlakte dan bij de berekeningen van III.2, hetgeen resulteert in hogere loonwerkkosten (tabel 16).
Indien deruwvoederwinning ophet peilvan devorigeberekeningen zou zijn gebleven of ten opzichte daarvan zou zijn uitgebreid, b.v. bij een even grote gemaaide oppervlakte per dier, dan had men aan de loonwerker nog meer en
duurdere werkzaamheden moeten uitbesteden. In de tweede plaats is het Neffect, vooralbijhogeN-giften, ongunstiger bijhogeveedichtheden (zieII.1.2.2).
Hiermee hangt ongetwijfeld de lagere kunstmest-stikstofgift samen die bij deze
berekeningen wordt gegeven in het oppervlakte-traject van ongeveer 20 tot 24
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ha. In het daaropvolgende traject van ca. 24 tot 31 ha loopt de gebruikswijze
van het grasland veel minder uiteen en is de stikstofgift, niet belemmerd door
eenlager N-effect, ietshoger dan bij devorige berekeningen.
Bij het in deze berekeningen aangenomen hogere saldo per koe ishet blijkens
deuitkomsten nietvoordelighooi te verkopen.
Zoals gezegd ontleent grond nadat de arbeid beperkend isgeworden ook hier
zijn marginale waarde aan de mogelijkheid aangekocht voeder door eigengewonnen voeder te substitueren en kunstmest-stikstof door land. De daling
van deze waarde moet worden toegeschreven aan dezelfde drie oorzaken als
onder III.2.1.1zijn genoemd. Hetverloopvandemarginale waardevandegrond
is, na het aanvankelijk hogere niveau bij deze berekeningen, bij grotere bedrijfsoppervlakten dan ca. 17ha vrijwel gelijk aan dat bij devorige berekeningen.
Het verloop van de marginale waarde van arbeid is bij deze en de vorige berekeningen niet geheel gelijk. De waarde van een uur arbeid voor het jaar als
geheel isbij deze berekeningen steeds hoger. Dit is niet het geval voor de arbeid
in de maanden waarin de ruwvoederwinning valt. Dit hangt ongetwijfeld samen met de verschillen in bedrijfsorganisatie en in de daarmee gepaard gaande
verschillen in de arbeidsfilm tussen beide berekeningen. In verband met de
grotere veestapel is de arbeidsbehoefte in het gehelejaar immers hoger dan bij
de vorige berekeningen, maar in verband met de geringere ruwvoederwinning
treden de zomermaanden minder sterk als extra beperkend op. Dit is ook de
reden van het ten opzichte van de vorige berekeningen langer optimaal blijven
van de minder uitgebreide werktuigeninventarissen voor de ruwvoederwinning.
Wasbij devorige berekeningen werktuigeninventaris no.3optimaal vanaf bijna
20ha en no.2vanaf 26ha, nu isdit het geval vanaf 24respectievelijk 36 ha.
Vanaf de oppervlakte waar de arbeid voor het eerst beperkend wordt (14,60
ha) zijn de bedrijfsresultaten bij de hier aangenomen uitgangspunten steeds
f 5.000 à f 5.500 hoger dan in III.2. (zie tabel 17). Het maximale arbeidsinkomen van de boer, dat bij 39,40 ha bereikt wordt, bedraagt f 15.360.1 Dit
isf5.200meer dan bij devorige berekeningen.
In tabel 17is aangegeven welk deel van de inkomensverbetering ten opzichte
van III.2 het rechtstreekse effect is van het hogere saldo per koe en welk deel
hiervan op indirecte wijze het gevolg is, namelijk door de aanpassingen in de
bedrijfsorganisatie. Bij 15en 20ha isde verhoging van het arbeidsinkomen van
de boer door de aanpassingen van de bedrijfsorganisatie f 750 à f 800. Bij deze
oppervlakten is het aantal mk bij de aangepaste bedrijfsplannen nogal wat groter dan bij de bedrijfsplannen die bij de vorige berekeningen behoren. Bij bedrijfsoppervlakten van 25 ha en groter is het indirecte effect van het gewijzigde
saldo per koegering. Het aantal stuksveeverschilt bij deze oppervlakten slechts
weinig tussen beide berekeningen. Bovendien is het extra arbeidsinkomen per
extra mk niet hoog. Het hoogste bedrag waarmee het arbeidsinkomen van de
1
Bij exploitatie van de grond in pacht. Indien de grond in eigendom wordt geëxploiteerd
bedraagt het maximale arbeidsinkomen f 13.030, te bereiken bij een optimale bedrijfsoppervlaktevan38,30ha.
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boer per extra mk kan toenemen isf 130.Een hoger bedrag isuitgesloten omdat
in dat geval de hogere veedichtheid immers ook al optimaal zou zijn geweest
bij de vorige berekeningen. De conclusie kan dus worden getrokken dat alleen
bij geringe bedrijfsoppervlakten sprake isvan een duidelijke indirecte verhoging
van de bedrijfsresultaten, als gevolg van aanpassingen in de bedrijfsorganisatie.
TABEL 17. Directenindirect effect ophetarbeidsinkomen vandeboervanhogereopbrengsten
perdier(programmeringen 11 t/m 18,III.3.1.).
Bedrijfsoppervlakte (ha)
Arbeidsinkomen van de boer in III.3.1
Arbeidsinkomen van de boer in III.2.1
Verschil
Waarvan:
direct 1
indirect 2
Extra mk t.o.v. III.2.1
Toename arbeidsinkomen per extra mk

15

20

25

30

35

7.170
1.950
5.220

11.700
6.250
5.450

13.140
8.040
5.100

14.350
9.190
5.160

15.010
9.890
5.120

4.460
760
10,2
74

4.660
790
7,7
103

4.910
190
2,3
81

4.900
260
5,2
50

5.070
50
3,0
16

1
Hieronder verstaan wij het gedeelte van het verschil in arbeidsinkomen met III.2.1, dat
rechtstreekshetgevolgisvanhetverschilinsaldoperdier;duszonderrekeningtehouden met
wijzigingen in de bedrijfsorganisatie.
2
Hieronder verstaan wij het gedeelte van het verschil in arbeidsinkomen met III.2.1, dat
boven het directeeffect wordt bereikt door aanpassing van de bedrijfsorganisatie.

III.3.2. Gebouwen niet beperkend
In het voorgaande is er bij de berekening van de optimale bedrijfsplannen en
bedrijfsresultaten steeds van uitgegaan dat de keuze ten aanzien van de grootte
der gebouwen nog geheel vrij is. De op vervangingswaardegebaseerde gebouwenkosten zijn derhalve, afgezien van een bepaald constant bedrag per bedrijf,
steedsper dier toegerekend.1
Zoals in II.1.5.2 isuiteengezet, zijn wij ook geïnteresseerd in devraag in hoeverre de bedrijfsorganisatie en bedrijfsresultaten zich ten opzichte van III.2 2
zullen wijzigen indien wordt uitgegaan van de situatie dat reeds gebouwen aanwezig zijn van een zodanige omvang dat deze niet beperkend werken bij de bepaling van de optimale omvang van de veestapel. In dit geval dienen de gebouwenkosten, die nu een vaste kostenpost vormen, niet te worden toegerekend per
dier. Dit houdt in dat het saldo per dier f 130 hoger is dan in III.2. Om deze
reden kan voor dit doel gebruik worden gemaakt van de onder III.3.1 besprokenprogrammeringen, waarbij het saldoper dierimmersmet hetzelfde bedragis
verhoogd ten opzichte van III.2. In de situatie dat de gebouwen niet beperkend
werken zijn de optimale bedrijfsplannen, afgezien van de bedrijfsresultaten, dan
ook identiek met die van III.3.1 (zie tabel 16). Bij de bepaling van de bedrijfsresultaten brengen wij een kostenpost voor gebouwen in rekening van dezelfde
grootte als detotale gebouwenkosten indebedrijfsplannen van III.2 bij dezelfde
1
Bij pacht zijn de gebouwenkosten, zoals in II.1.5.2is uiteengezet, in werkelijkheid veelal
lagerenderhalvehetarbeidsinkomen hoger.
2
Deopbrengstenperdierwordendusweerophetuitgangsniveau vanII1.2gesteld.
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oppervlakte. Het aldus berekende arbeidsinkomen van de boer is steeds gelijk
aan dat van III.2 bij dezelfde oppervlakte, vermeerderd met de bedragen die in
III.3.1 als indirect inkomenseffect zijn genoteerd. In tabel 18worden bedoelde
inkomens vermeld, met de uitbreiding van de veestapel die ten opzichte van
III.2 optreedt.
TABEL 18. Bedrijfsresultaten in desituatie dat degebouwen niet beperkend zijn (programmeringen 11t/m 18,III.3.2).
Bedrijfsoppervlakte (ha)
Arbeidsinkomen vandeboer inIII.3.2
Arbeidsinkomen vandeboer inIII.2.1
Verschil
Extra mkt.o.v. III.2.1
Toenamearbeidsinkomen perextra mk

15
2.710
1.950

760
10,2

74

20

25

7.040
6.250

8.230
8.040

790
7,7
103

190
2,3
81

30

35

9.450
9.190

9.940
9.890

260
5,2
50

50
3,0
16

Alleen bij geringe bedrijfsoppervlakten is er blijkens tabel 18 sprake van een
duidelijke verhoging van de bedrijfsresultaten ten opzichte van III.2. Juist daar
zal de situatie dat de beschikbare gebouwenruimte niet beperkend is weinig
voorkomen. Bedrijven met gebouwen die zo'n hoge veedichtheid toelaten als bij
deze berekeningen optimaal zijn bij geringe bedrijfsoppervlakte, komen slechts
sporadisch voor. Te denken valt bijvoorbeeld aan rundveehouderij-graslandbedrijven waarvan om de één of andere reden de bedrijfsoppervlakte is verminderd. Bij gemengde bedrijven met een flexibele oppervlakte grasland en een
relatief groot gebouw kan zicheen soortgelijke situatie voordoen alshet aandeel
bouwland ten koste van het grasland is uitgebreid. In verreweg de meeste gevallen zal de veedichtheid die door de aanwezige gebouwen wordt toegestaan
evenwel lager zijn dan wat hier als optimaal werd berekend bij geringe bedrijfsoppervlakten en ook lager dan wat in III.2 als optimaal naar voren kwam voor
de situatie dat de oppervlakte grasland per arbeidskracht gering is.Wanneer dus
de berekende optimale omvang van de veestapel een uitbreiding van de stalruimte nodig maakt, en bij geringe bedrijfsoppervlakte zal dit bijna altijd het
geval zijn, dan kan men de veestapel beter niet verder uitbreiden dan tot de
omvang dieinIII.2bij dezelfde bedrijfsoppervlakte is berekend.
Uit de vergelijking van de uitkomsten van III.2 en III.3.2 kan de conclusie
worden getrokken dat de veedichtheid bij de hier aangenomen uitgangspunten
(o.a.melkproduktie van4100 kg per koe per jaar) slechts zelden met voordeel
kan worden opgevoerd boven deinIII.2berekende waarden. Immers bij geringe
bedrijfsoppervlakten betreft het zodanig hoge veedichtheden dat het slechts bij
hoge uitzondering zal voorkomen dat de bestaande gebouwen niet limiterend
zijn. Bij grotere bedrijfsoppervlakten zijn de gebouwen inverband met de lagere
veedichtheid wellicht in meer gevallen niet beperkend, maar dan is vergroting
van de veestapel van enige betekenis niet voordelig ongeacht de vraag of de benodigde stalruimte alofnietaanwezigis.
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III.3.3. Arbeidsbesparende werkmethoden
Tot dusver is de arbeidsbehoefte voor het melken en de veeverzorging steeds
afgestemd op één serie arbeidsmethoden, behorend bij één uitrusting met technische hulpmiddelen. Voor de ruwvoederwinning zijn vier verschillende werktuigeninventarissen in de berekeningen opgenomen, met daarmee samenhangende verschillen in de arbeidsbehoefte voor het hooien en inkuilen. Zowel op
het terrein van het melken en de veeverzorging als op het terrein van de ruwvoederwinning zijn momenteel sterke ontwikkelingen waar te nemen die leiden
tot lagere arbeidsbehoeften per werkzaamheid. Het is belangrijk te weten welk
effect deze ontwikkelingen bij uiteenlopende oppervlakte grasland hebben op de
bedrijfsorganisatie en de bedrijfsresultaten van de door ons beschouwde rundveehouderij-graslandbedrijven. Hoe de optimale bedrijfsoppervlakte onder invloed van bedoelde ontwikkelingen verschuift, is in dit kader eveneens interessant.
III.3.3.1. Melken en veeverzorging
In de eerste plaats beschouwen wij een vergroting van de bewerkingscapaciteit voor de rundveehouderij in engere zin. In het voorgaande is steeds uitgegaanvaneenarbeidsbehoefte voorhet melken,dieligttussendemethode waarbij
een man één apparaat bedient en met de hand namelkt en de methode waarbij
een man twee apparaten bedient en machinaal namelkt. Nu wordt aangenomen
dat 's zomers in een verplaatsbare visgraatwagen mettweemaal drie standen en
een melkleiding wordt gemolken. Een man bedient hierbij drie apparaten en
melkt machinaal na. 's Winters wordt gemolken in de grupstal, waar ook een
melkleiding aanwezig wordt verondersteld. Hierbij bedient een man twee
apparaten en melkt machinaal na. Het tijdrovende reinigen van het melkgerei
wordt aanzienlijk versneld door aanschaffing van een daarvoor in de handel
zijnd reinigings-apparaat. Verder isaangenomen dat ten opzichte van de vorige
berekeningen enige tijdwinst mogelijk isbij het voederen van de kalveren en bij
het uitmesten van destal.
De wijzigingen van de werktuigeninventarissen1 en arbeidsmethoden vergen
in de vier begintableaus welke in de programmeringen van III.2 zijn gebruikt
alleen aanpassing van de coëfficiënten die betrekking hebben op de arbeidsbehoeften en werktuigkosten van de veehouderij-activiteiten. Voor de berekening van deze wijzigingen in arbeidsbehoeften, werktuigkosten en saldi zij
verwezen naar hetdocumentatie-rapport. Deprogrammeringen zijn, evenals de
andere nog te bespreken berekeningen, uitgevoerd met het computer-programma no. II bij veelvouden van 5ha als bedrijfsoppervlakten. De uitkomsten, die
zijn vermeld in tabel 19eninde figuren2 20t/m 24,zullen inhet kort worden besproken enweltegen deachtergrond vandeuitkomsten van III.2.
1

De aangepaste werktuigeninventarissen no. 1t/m 4 worden aangeduid met 1' t/m 4'.
Terwillevandeoverzichtelijkheid is in defiguren20 t/m 23 tussen de vijf-ha punten geïnterpoleerd. Het werkelijk verloop van de uitkomsten kan enigszins van de geïnterpoleerde
lijnstukken afwijken, zoals in11.2.1 is uiteengezet.
2
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Zolang de arbeid nog in geen enkele periode van het jaar beperkend is, is
- afgezien van de werktuigeninventaris en de arbeidsmethoden - dezelfde bedrijfsorganisatie optimaal als bij de oorspronkelijke berekeningen in III.2. Dit
ligt geheel in de lijn van de verwachtingen. De saldi van de verschillende activiteiten zijn immers vrijwel niet veranderd. Wel zijn de arbeidsaanspraken van de
veehouderij verlaagd,maarditheeft vanzelfsprekend geeninvloedopdeoptimale
bedrijfsplannen in het oppervlakte-traject waar ook bij de vorige berekeningen
de arbeid nogniet beperkend was.
Bij de oorspronkelijke berekeningen bleef deze bedrijfsorganisatie, per ha
gezien, optimaal, tot de arbeid in februari bij ruim 18ha voor het eerst beperkend werd. Uit de uitkomsten valt af te leiden dat de arbeid nu, dank zij de
lagere arbeidsbehoefte voor melken enveeverzorging, voor het eerst beperkend
wordt bij ongeveer 20,50haenwelindeperiode februari tot enmet april.
Nadat de arbeid beperkend is geworden, vinden bij toenemende bedrijfsoppervlakte soortgelijke wijzigingen in de bedrijfsplannen plaats als bij I1I.2.
Zo kan enigszins schematiserend gezegd worden dat de veestapel niet verder
toeneemt1 en dat een vervanging optreedt van kunstmest-stikstof door land en
van aangekocht door eigengewonnen voeder. De extra arbeidsbehoefte die
hierdoor ontstaat, wordt opgevangen door de werktuigeninventaris voor de
ruwvoederwinning uit te breiden en in toenemende mate gebruik te maken van
de diensten van een loonwerker. Zo neemt de veedichtheid af, evenals de stikstofbemesting en de voederaankopen per koe. De eigen ruwvoederwinning
neemt toe, waarvoor de werktuigeninventaris moet worden uitgebreid en de
loonwerker in toenemende mate moet worden ingeschakeld. Het verschil met
de oorspronkelijke berekeningen is echter dat deze wijzigingen in de bedrijfsvoering zich nu steeds bij een grotere bedrijfsoppervlakte voltrekken.
Vergelijkt men dus de bedrijfsplannen van III.3.3.1 en III.2 bij gelijke oppervlakten, dan ziet men dat bij III.3.3.1 na ruim 18 ha ten opzichte van de oorspronkelijke plannen steeds meer vee wordt gehouden en meer stikstof wordt
gestrooid. Per koe wordt iets meer voeder aangekocht en iets minder ruwvoeder gewonnen. Het maaipercentage is tot 25 ha lager, maar bij grotere oppervlakten hoger dan bij deplannen van III.2.
Het hier geschetste beeld stemt, wat de richting van de afwijkingen ten opzichte van de oorspronkelijke plannen betreft, overeen met wat verwacht kon
worden. Over de mate van de afwijkingen, waarvoor moeilijker een voorspelling kon worden gedaan, zij het volgende opgemerkt. Weliswaar wordt bij de
nieuwe berekeningen per koe wat meer voeder aangekocht en iets minder ruwvoeder gewonnen dan het geval was bij de eerder gemaakte berekeningen bij
dezelfde oppervlakten, maar bij bedrijfsoppervlakten van 25ha en groter zijn de
verschillen betrekkelijk gering. Het is opmerkelijk dat deze verschillen niet groter zijn, omdat de veehouderij voor watde arbeidsaanspraken betreft duidelijk
gunstiger is geworden ten opzichte van de graslandexploitatie. Het zou dus ook
1

De veestapel blijft evenwel niet geheel constant van omvang. Evenals bij III.2 neemt het
aantal koeien af wanneer van werktuigeninventaris no. 4' op no. 3' wordt overgeschakeld,
entreedt vervolgensweereenlangzaam herstel optot het peilvanwerktuigeninventaris no.4'.
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—UITKOMSTEN BIJ H.3.3.1
--UITKOMSTENBIJ UI.2.1
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OPPERVLAKTE GRASLAND (HA)

FIG. 20. Het arbeidsinkomen van de boer bij toepassing van arbeidsbesparende werkmethodenbijhetmelkenendeveeverzorging(programmeringen 19t/m22)

mogelijk zijn geweest, vooral bij de bedrijfsoppervlakten van 25, 30, 35 en 40
ha, dat de veestapel nog verder zou zijn uitgebreid bij grotere voederaankopen
en een nog geringere ruwvoederwinning per koe. Deze mogelijkheid is klaarblijkelijk minder rendabel. De optimale verhouding tussen aangekocht en
eigengewonnen voeder per koe wordt blijkbaar bij grotere bedrijfsoppervlakten
slechts weinig beïnvloed door verschuivingen in de arbeidsbehoefte bij de veehouderij ten opzichte van die bij de ruwvoederwinning.
De loonwerkkosten zijn vanaf 25 ha steeds lager dan bij III.2 bij dezelfde
oppervlakten. Deefficiency-winst bij het melken enveeverzorgen komt dus voor
een deel ten goede aan het houden van meer vee, voor een ander deel aan het
winnen van meer ruwvoeder en voor een deel komt het ook tot uiting in een besparing op deloonwerkkosten voor degehele graslandexploitatie.
Zoals reeds in III.2 is beschreven, wordt de bedrijfsorganisatie bij de overgang van werktuigeninventaris 4 naar 3 tamelijk ingrijpend gewijzigd. Bij de
daar besproken bedrijfsplannen was deze overgang juist rendabel bij een bedrijfsoppervlakte van 20 ha. Bij de nieuwe berekeningen is dit nog net niet het
geval. Hierdoor verschillen de bedrijfsorganisaties bij de berekeningen van
III.2 en III.3.3.1 bij 20ha meer van elkaar dan bij de andere bedrijfsoppervlakten waar dezelfde, zij het aangepaste, werktuigeninventarissen optimaal zijn.
Werktuigeninventaris 1' werd ook bij deze berekeningen bij geen enkele van de
onderzochte bedrijfsoppervlakten optimaal.
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-UITKOMSTEN BIJHI.3.3.1

OPPERVLAKTE GRASLAND(HA)

FIG. 21. Omvang van de veestapel bij toepassing van arbeidsbesparende werkmethoden bij
hetmelkenendeveeverzorging(programmeringen 19t/m22)
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FIG. 22. Stikstofbemesting bij toepassing van arbeidsbesparende werkmethoden bij het melkenendeveeverzorging(programmeringen 19t/m22)
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.UITKOMSTEN BIJ TJI.3.3.1
.UITKOMSTEN BIJ HL2.1
RUWVOEDERWINNING VOOR HOOIVERKOPEN

OPPERVLAKTE GRASLAND (HA)

OPPERVLAKTE GRASLAND (HA)

FIG. 23. Ruwvoederwinningenbijkomendevoederkosten bijtoepassingvan arbeidsbesparende werkmethoden bij het melken en de veeverzorging (programmeringen 19 t/m
22)

112

Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 70-3 (1970)

I 15 HA
MARG.WAARD E ( G L D / M U )

MARG.WAARDE (GLD/MU )

•12

',o

m

[7]

m

13

-8
-6
-4

ARBEID NOG NIET BEPERKEND

ARBEID NOG NIET BEPERKEND

ARBEID NOG NIET BEPERKEND
-2
,1,

,3, ,5,

,7, ,9,
,11 , "l i , 3 , , 5 ,
MAANDEN VAN HETJAAR

,7, ,9,

,11, ,
1'

'3'

'51

'T

MARG.WAARC E (GLD/M U )

'9'

-12

m

E]

-10

-10

-8

.3,

,5,

, 7 , , 9 , ,11,
1. .3,
MAANDEN VAN HET JAAR

r

[U

-4
-2

1.

,5,

.7,

n

-6
-4
-2

, 9 , ,11,

1,

, 3 , , 5 , , 7 , , 9 , ,11,
"l , , 3 . , 5
MAANDEN VAN HET JAAR

MARG.WAARDE (GLD/MU)

,7,

,9,

,11,

MARG.WAARDE(GLD/MU)

-12

m

m

-8

-6

rfTi

' , . 3 , . 5 . , 7 , . 9 , ,11,
MAANDEN VAN HET JAAR

MARG.WAARDE (GLD/MU)

-12

m

'11'

12

E]

-10

m

-10

Ei
•2
I.

.3,

, 5 , , 7 , , 9 , ,11,

1, ,3,
MAANDEN VAN HETJAAR

.5,

, 7 , , 9 , ,11,

1, , 3 , ,5,
MAANDEN VAN HETJAAR

,7,

, 9 , ,11,

45 HA |
MARG.WAARDE« GLD/MU)

MAANDEN VAN HET JAAR

MARG.WAARDE (GLD/MU )
rl4

MAANDEN VAN HET JAAR

FIG. 24. De marginale waarde van de arbeid bij toepassing van arbeidsbesparende
thoden bij het melken en de veeverzorging (programmeringen 19 t/m 22,
werktuigeninventarisno.2'invergelijkingmetno.2)
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 70-3 (1970)

werkmeIII.3.3.1;

113

Ook bij deze berekeningen neemt de handel in hooi tussen weidebedrijven
met uiteenlopende oppervlakte grasland geen grote omvang aan. Zolang werktuigeninventaris no. 4' optimaal is, wordt per koe evenveel hooi aangekocht als
bij de berekeningen van III.2. Tot en met de optimale bedrijfsoppervlakte van
45 ha is het niet rendabel hooi te verkopen. Bij 50 ha wordt bijna 50 ton hooi
gewonnen voor de verkoop. Het arbeidsinkomen van de boer is hier evenwel
ten opzichtevan45ha met ongeveer f1.000gedaald.
De marginale waarde van de grond en het bedrijfssaldo zijn na ruim 18 ha
steeds hoger bij de nu berekende bedrijfsplannen. Bij ongeveer 21 ha kunnen
de extra machinekosten, die moeten worden gemaakt om de verlaging van de
arbeidsbehoefte voor melken en veeverzorging mogelijk te maken,juist worden
gedekt door het extra saldo. Vanaf deze oppervlakte stijgt het arbeidsinkomen
bij de nieuwe plannen duidelijk boven dat wat bij de oorspronkelijke berekeningen kon worden behaald (zie ook figuur 20). Bij 35 ha bedraagt dit verschil
ongeveer f2.500.
In het voorgaande ligt reeds opgesloten dat de optimale bedrijfsoppervlakte
groter is dan bij de onder III.2 berekende plannen. Was oorspronkelijk de optimale bedrijfsoppervlakte gelegen bij ongeveer 37,50 ha, nu is dit het geval bij
ietsminder dan 45ha. Het arbeidsinkomen dat de boer bij de optimale bedrijfsoppervlakte kan behalen, ligt nu bij ongeveer f 13.500tegen f 10.150eerder; een
verschil van ca. f 3.350. In het oppervlakte-traject van 40 tot 45 ha kunnen
de hoogste kosten van de grond worden gedragen, namelijk ruim f 250 per ha
grasland.
De marginale waarde van arbeid in de verschillende perioden van hetjaar is
in figuur 24intekening gebracht. Bij 15en20ha isde arbeid nog niet beperkend
en heeft dan vanzelfsprekend geen marginale waarde. Bij grotere bedrijfsoppervlakten wijkt de marginale waarde niet sterk af van III.2. Indien losse
arbeid zou kunnen worden aangetrokken, zou dit nogal wat mogen kosten
vooral opgrotebedrijven enindemaandenjuni enjuli.
III.3.3.2. Melken, veeverzorging en r u w v o e d e r w i n n i n g
In de tweede plaats onderzoeken wij het effect van een wijziging in de werktuigeninventaris die niet alleen de bewerkingscapaciteit voor de veehouderij
vergroot, doch ook voor de ruwvoederwinning. De samenstelling van werktuigeninventaris no. 5 die dit mogelijk maakt is in het documentatie-rapport
te vinden, evenals de bijbehorende kosten en arbeidsbehoeften. Het verschil
met de werktuigeninventarissen 1' en 2' isgelegen in de wijze van inschuren van
het hooi en kuilgras. Dit vindt nu plaats met behulp van een opraapwagen. Het
hooi wordt in de schuur verwerkt door een aanzuigblazer (door één van de
twee trekkers aangedreven) met aan het uiteinde een verdeler die het hooi over
de tas verspreidt. Het kuilgras wordt met een op één der trekkers te monteren
silovork over de sleufsilo of broodkuil verdeeld. Deze aanpassingen leiden tot
een aanzienlijke tijdwinst bij de ruwvoederwinning, vooral bij het hooien.
Het inschuren kan bovendien als éénmansmethode worden uitgevoerd, wat tijdens het melken 's avonds voordelen kan bieden. De nieuwe werktuigeninventa114
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riszalmetinventaris no.2'moeten concurreren, aangezien no. 1'bij geen enkele
oppervlakte rendabel bleek. Tegenover het voordeel van een aanzienlijke arbeidsbesparing bij deruwvoederwinning staat dat dejaarlijkse kosten van werktuigeninventaris no. 5ongeveer f2.000 hoger zijn dan van inventaris no. 2'.
In tabel 20 zijn de optimale bedrijfsplannen en de bedrijfsuitkomsten bij de
werktuigeninventarissen no. 2' en no. 5 met elkaar vergeleken in het oppervlakte-traject van 30-50 ha.
De omvang van de veestapel, het maaipercentage en de stikstofgift zijn bij de
werktuigeninventaris no. 5niet veel verschillend ten opzichte van no. 2' (tabel
20).Er isbij inventaris no. 5ietsmeer veeaanwezig, namelijk één à twee koeien.
De stikstofgift ishierbij iets opgevoerd, maar zo weinig dat de gemaaide oppervlaktewat afneemt. De gemaaide oppervlakte per dier neemt vanwegede hogere
veedichtheid iets sterker af dan het maaipercentage. De voederaankopen per
dier nemen dus toe. De hooiverkopen zijn bij 50 ha 8 ton lager dan bij werktuigeninventaris no.2'.
Bedoelde veranderingen zijn kwantitatief weinig belangrijk1, maar de daling
van het maaipercentage werd toch niet verwacht. Werktuigeninventaris no. 5
verschilt immers alleen met no. 2' ten aanzien van de ruwvoederwinning. Bij
inventaris no. 5 kan sneller worden gehooid en ingekuild, maar de arbeidsbehoefte voor het melken en de overige veeverzorging is niet lager dan bij 2'.
Desondanks wordt ietsmeervee gehouden en ietsminder gemaaid bij inventaris
no. 5. Het houden van zoveel mogelijk vee heeft blijkbaar een zeer hoge prioriteit.
Het grootste verschil tussen de bedrijfsplannen bij de twee werktuigeninventarissen ligt in de inschakeling van de loonwerker. Werktuigeninventaris
no. 5maakt inderdaad eenaanzienlijke besparing mogelijk opdepostwerk door
derden. Deze besparing loopt op van ca. f 700bij 30ha tot ca. f 1.650bij 50 ha.
Zoals te verwachten viel, wordt deze besparing vooral bij de ruwvoederwinning verkregen.
De voordelen van devergrote bewerkingscapaciteit op het terrein van de ruwvoederwinning wegen blijkens de uitkomsten niet op tegen de extra werktuigkosten. Bij een bedrijfsoppervlakte van 50 ha is het nadelig verschil weliswaar
niet groot meer - het bedraagt dan nog ruim f 360 - maar een verhoging van
het arbeidsinkomen en een vergroting van de optimale bedrijfsoppervlakte
worden bij werktuigeninventaris no. 5toch niet bereikt.
Bijnadere bestudering van deuitkomsten kwam noghetvolgende naar voren.
Bij werktuigeninventaris no. 5is de verdeling van deperiode-gebonden arbeidsbehoefte over het jaar duidelijk regelmatiger dan bij inventaris no. 2', dankzij
de tijdwinst bij de ruwvoederwinning. Dit komt ook tot uiting in de marginale
waarde van de arbeid (zie figuur 25). Bij werktuigeninventaris no. 5isde marginale waarde van een arbeidsuur voor het jaar als geheel steeds hoger dan bij
1
Deconclusiediein III.3.3.1 werd getrokken, namelijk dat de optimale verhouding tussen
aangekocht en eigengewonnen voeder per koe bij grotere bedrijfsoppervlakten slechts weinig
beïnvloed wordt door verschuivingen in dearbeidsbehoefte voor deveehouderij ten opzichte
vandievoorderuwvoederwinning,wordt hierdusbevestigd.
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inventaris no. 2' bij dezelfde oppervlakte. De extra waarde van een uur arbeid
indezomermaanden isevenwel steedslagerdan bij 2'.
De betrekkelijk regelmatige verdeling van de arbeidsbehoefte over het jaar
heeft boven 40ha tot gevolgdat eendeelvan devrij veeltijd vragende algemene
werkzaamheden, waarvan is aangenomen dat ze niet aan een bepaalde periode
van het jaar zijn gebonden, wordt uitgevoerd in de zomermaanden. Hiervoor
wordt tijd vrij gemaakt door een loonwerker bij de ruwvoederwinning in te
schakelen.1 Deze hulp van de loonwerker vindt dus niet zijn oorzaak inde ruwvoederwinningzelfofinandereaan debetreffende periodegebonden werkzaamheden, doch uitsluitend in de niet aan een bepaalde periode gebonden algemene
werkzaamheden. Op deze wijze worden de algemene werkzaamheden duur betaald, hetgeen duidelijk tot uiting komt in de hoogte van de marginale waarde
van een arbeidsuur voor het jaar als geheel. Waarschijnlijk zullen de algemene
werkzaamheden in de praktijk inde meeste gevallen goedkoper kunnen worden
uitgevoerd. Wanneer tijd vrij gemaakt wordt door een loonwerker bij de ruwvoederwinning in te schakelen, maakt men immers niet alleen menselijke arbeid
vrij maar ook machinetijd. Men betaalt dan extra werktuigkosten aan de loonwerker zonder dat daar een besparing van betekenis van eigen werktuigkosten
tegenover staat. Gezien hetfeit dat dealgemene werkzaamheden zeerweinig aan
een bepaalde periode gebonden zijn en gezien de aard van deze werkzaamheden
(zie II.1.4), kan worden aangenomen dat in veel gevallen hiervoor losse arbeid
kan worden aangetrokken. Dit zal vanaf ongeveer 40 ha goedkoper zijn dan de
in onze berekeningen gegeven oplossing, waarbij het aantrekken van losse
arbeid buiten beschouwing bleef. Het voordeel van aantrekken van losse arbeid
voor dit doel zal bij werktuigeninventaris no. 5groter zijn dan bij no. 2', blijkens de hoogte der marginale waarden van de niet aan een bepaalde periode
gebonden arbeid.
Zoals reeds eerder isbesproken, kan het bedrijfsresultaat ook gunstig worden
beïnvloed indien de mogelijkheid bestaat losse hulp te krijgen bij de ruwvoederwinning. In dit geval kan de maximale capaciteit van de werktuigeninventarismet betrekking tot deruwvoederwinning limiterend worden. In de berekende
plannen deed dit zich niet voor, omdat de menselijke arbeid steeds een sterkere
beperking vormde. Doch bij uitbreiding van het arbeidsaanbod met behulp
van losse arbeid kan de capaciteit van de werktuigeninventaris wel beperkend
worden en dit zal bij no. 2' eerder het geval zijn dan bij no. 5.Als dit zich voordoet, zal de aantrekkelijkheid van laatstgenoemde werktuigeninventaris ten opzichte van de eerstgenoemde vanzelfsprekend worden verhoogd.

1
Zo wordt bij een bedrijfsoppervlakte van 45ha in augustus en september, waarin de aan
deze perioden gebonden werkzaamheden geen aanleiding geven tot het ontstaan van knelpunten, dertien hainloonwerkingekuildomtijd vrijte makenvooralgemenewerkzaamheden.
Bij 50ha is ditverschijnsel nogsterker geworden.
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Ill.4. SAMENVATTING

In de voorgaande paragrafen zijn de uitkomsten besproken van een reeks
programmeringen betreffende rundveehouderij-graslandbedrijven met twee
arbeidskrachten. Voor deze bedrijven werd het verband onderzocht tussen
areaal grasland, bedrijfsorganisatie en financiële resultaten bij een constante
samenstelling van de veestapel.
Geengrasland
Blijkens de uitkomsten is een volledige ontkoppeling van rundveehouderij en
graslandexploitatie, zodat deze in afzonderlijke bedrijven zouden plaatsvinden,
bij de veronderstelde verhoudingen niet rendabel. Op rundveehouderijbedrijven
zonder grasland zouden de variabele kosten alleen dan door de opbrengsten
worden overtroffen, indien in de rundveehouderij een gunstiger verhouding
tussen opbrengsten en kosten zou bestaan dan in eerste instantie is aangenomen, b.v. door hogere opbrengsten per dier (III.3.1) of door het aanwezig zijn
van voldoende stalruimte (III.3.2). Maar ook in deze situatie zou het arbeidsinkomen van dergelijke rundveehouderijbedrijven zonder grasland sterk negatief uitvallen. Om deze reden is de mogelijkheid rundvee te houden dat gedurende het gehele jaar uitsluitend aangekocht voeder ontvangt, buiten beschouwing gelaten. Indien wel grasland aanwezig is, bestaat derhalve aanvankelijk
een lineair verband tussen produktie-omvang en bedrijfsareaal en wel zolang
dearbeid niet beperkend optreedt.
Graslandalsenigebeperkende factor
Bij de berekeningen die betrekking hebben op de in eerste instantie gekozen
uitgangspunten (III.2) worden in het oppervlakte-traject waarin de arbeid niet
limiterend isongeveer 2,30mk met bijbehorend jongvee per ha grasland gehouden. Deze veedichtheid is zeker hoog te noemen, ook al bestond bij de berekeningen de mogelijkheid haar nog verder op te voeren.De hoge veebezetting per
ha grasland gaat gepaard met een zware stikstofbemesting op het voor onze berekeningen maximale niveau van 250kgkunstmest-stikstof per ha, en met grote
voederaankopen. In de weideperiode wordt buiten de top van het groeiseizoen
al het gras door het vee afgeweid. Alleen in de maanden mei enjuni wordt van
40% der oppervlakte grasland een snede ruwvoeder gewonnen. Bijna al het benodigde voeder voor de stalperiode moet derhalve worden aangekocht. De bijkomende voederkosten per mk bedragen ongeveer f780.
Verhoging van de arbeidsefficiency (III.3.3) heeft geen invloed op deze bedrijfsorganisatie. Indien het saldoper koe met meer dan f56stijgt, ofde voederprijzen met meer dan 5%dalen ten opzichte van het in eerste instantie door ons
aangenomen prijspeil, iseen nog hogere veedichtheid optimaal zolang de arbeid
niet beperkend is,namelijk 3,05mk met bijbehorend jongvee per ha.In dit geval
is alleen in de maanden mei en juni, waarin de top van de grasgroei valt, voldoende weidegras beschikbaar. In de overige zomermaanden moet worden bijgevoederd. Voor de winter moet dus al het benodigde voeder worden aangeMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 70-3 (1970)
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kocht. De bijkomende voederkosten bedragen nu bijna f 1.000 per mk. Het
verhoogde saldo per koe dat deze aanpassing van de optimale bedrijfsorganisatie ten gevolge heeft, kan zijn oorzaak vinden in gunstiger geldopbrengsten vanwege een hogere melkproduktie per koe, een hoger prijspeil van de melk of een
hogere post omzet en aanwas per koe (III.3.1) of in het beschikbaar zijn van
voldoende stalruimte (III.3.2). In deze twee paragrafen is het saldo per koe
f 130hoger aangenomen dan in III.2.
Het punt waar de arbeid voor het eerst beperkend wordt ligt bij de verschillende berekeningen niet bij dezelfde bedrijfsoppervlakte. Bij de berekeningen
die betrekking hebben op de in eerste instantie gekozen uitgangspunten, ligt
deze oppervlakte bij ruim 18ha. Bij de berekeningen van III.3.1 en III.3.2 is de
arbeid in verband met de hogere veedichtheid voor het eerst beperkend bij ruim
14,50 ha en bij de berekeningen van III.3.3 tengevolge van de grotere bewerkingscapaciteit bij ongeveer 21ha.
Graslanden arbeidalsbeperkendefactoren
Nadat de arbeid beperkend is geworden neemt de veestapel globaal genomen
niet meer toe, maar vindt bij toenemende oppervlakte grasland een vervanging
plaats van aangekocht door eigengewonnen voeder en van kunstmest-stikstof
door land. De gestegen arbeidsbehoefte wordt opgevangen door de werktuigeninventaris voor de ruwvoederwinning uit te breiden en in toenemende mate een
loonwerker in te schakelen. De inkomensverbetering die met deze aanpassingen
van de bedrijfsorganisatie is te bereiken, neemt per additionele ha grasland af
door een ongunstiger wordende fysieke substitutie van stikstof door land naarmate de stikstofgift afneemt, door een onvoordeliger vervanging van aangekocht door eigengewonnen voeder en door de noodzaak steeds duurdere werkzaamheden aan de loonwerker uit te besteden. Uit het verloop der marginale
waarden van weidegras en geconserveerde graslandprodukten kan worden geconcludeerd dat het bij een geringe oppervlakte grasland per arbeidskracht veel
belangrijker is de beweidingsverliezen zoveel mogelijk te beperken dan bij grotere bedrijfsoppervlakten. Daarentegen moet het beperken der verliezen bij de
winning en conservering van grassilage en hooi bij grote bedrijfsoppervlakten
bijna evenbelangrijk wordengeacht alsbij kleine.
Het blijkt bij geringe bedrijfsoppervlakten voordelig het benodigde hooi gedeeltelijk of geheel aan te kopen en bij de optimale en grotere bedrijfsoppervlakten een bepaalde hoeveelheid hooi te verkopen. De omvang van deze handel in hooi tussen weidebedrijven met uiteenlopende bedrijfsoppervlakten
blijft evenwel betrekkelijk bescheiden. De oorzaken hiervan zijn in III.2 besproken.Ookdeprijsgevoeligheid van dezehooiaan- en -verkopen isdaar onderzocht.
Het hierboven geschetste grondpatroon van de aanpassingen in de bedrijfsorganisatie, die bij toenemende bedrijfsoppervlakte plaatsvinden nadat de arbeid beperkend is geworden, is bij alle berekeningen gelijk. De verschillen in
uitgangspunten leidenevenwel,bijbehoud van ditgrondmotief, tot meer ofminder sterk uiteenlopende bedrijfsorganisaties bij eenzelfde bedrijfsoppervlakte.
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Bij III.3.1 en III.3.2 verschilt het startpunt nogal van I1I.2, doordat de veedichtheid zolang de arbeid nog niet limiterend werkt aanmerkelijk hoger is dan
bij III.2. In verband daarmee wordt bij een kleinere bedrijfsoppervlakte het
punt bereikt waar de arbeidsbehoefte gelijk is aan het aanbod. De veestapel is
aanvankelijk belangrijk groter dan bij de oorspronkelijke berekeningen. De
grootte van dit verschil schommelt bij toenemende bedrijfsoppervlakte vrij
sterk, voornamelijk doordat bij andere bedrijfsoppervlakten wordt overgeschakeld op een grotere werktuigeninventaris dan in III.2het geval was.Toch neemt
bedoeld verschil duidelijk af en wordt bij ruim 38 ha gereduceerd tot nul. Het
meerdere voeder dat in verband met de hogere veedichtheid benodigd is, wordt
aangekocht. Er wordt ongeveer evenveel stikstof gestrooid als bij de berekeningen van I1I.2, zodat bij dezelfde oppervlakte minder ruwvoeder wordt gewonnen in verband met de grotere behoefte aan weidegras. Per koe moet zodoende
nogal wat meervoeder worden aangekocht.
Indien arbeidsbesparende werkmethoden worden toegepast bij het melken
en de veeverzorging (III.3.3.1) is de veedichtheid, zolang de arbeid niet limiterend werkt, gelijk aan de oorspronkelijke berekeningen van III.2, maar de
arbeid wordt nu pas bij 21 ha beperkend. Vanaf ongeveer 19ha is de veestapel
groter dan bij III. 2 en dit verschil blijft, in tegenstelling tot III.3.1 en III.3.2,
ongeveer even groot bij toenemende bedrijfsoppervlakte. Ook de wijze waarop
in de extra voederbehoefte voor de grotere veestapel wordt voorzien, verschilt
van III.3.1 en III.3.2. De stikstofbemesting is namelijk duidelijk hoger dan bij
de oorspronkelijke berekeningen in III.2 bij dezelfde bedrijfsoppervlakten.
Hierdoor kan vanaf 25 ha meer ruwvoeder worden gewonnen, zodat per koe
slechts weinig voeder meer behoeft te worden aangekocht dan bij III.2. Behalve
in een grotere veestapel en een grotere ruwvoederwinning, komt de grotere
bewerkingscapaciteit met betrekking tot het melken en de veeverzorging, ook
tot uiting in lagere loonwerkkosten voor de graslandexploitatie bij eenzelfde
bedrijfsoppervlakte.
Aanschaffing van een uitgebreide werktuigeninventaris die het mogelijk
maakt niet alleen de arbeidsbehoeften voor het melken en de veeverzorging te
verlagen doch ook die voor het hooien en inkuilen, bleek bij de gestelde verhoudingen nietrendabel (III.3.3.2).
Optimale bedrijfsoppervlakte
De optimale bedrijfsoppervlakte ligt bij alle gemaakte berekeningen in het
traject waar de kunstmest-stikstofgift per ha grasland en de voederaankopen
per koe maximaal zijn teruggedrongen. Bijdeberekeningen van III.2t/m III.3.2
loopt de optimale bedrijfsoppervlakte niet sterk uiteen en bedraagt bij exploitatie van de grond in pacht steeds 37tot 40ha cultuurgrond. Een afwijking met
enkele hectaren van de optimale bedrijfsoppervlakte heeft slechts een betrekkelijk geringe invloed op de bedrijfsresultaten, aangezien in de buurt van het
optimum de marginale kosten en opbrengsten van grasland slechts weinig verschillen. Bij de berekeningen van III.3.3, waar isuitgegaan van arbeidsbesparende werkmethoden, ligt de optimale oppervlakte grasland bij ca. 45 ha en is
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daarmee duidelijk groter dan bij de overige berekeningen. De hogere kosten
van de grond bij exploitatie daarvan ineigendom (f220per ha gemeten maat in
plaats van f 160bij pacht) verlagen in de uitgevoerde programmeringen deoptimalebedrijfsoppervlakte nietofslechtszeerweinig.
Bedrijfsresultaten
Bij de berekeningen van III.2 waarbij onder andere is uitgegaan van een kostenwaardering van de gebouwen op basis van vervangingswaarde en aanvankelijk van exploitatie van de grond in pacht, is het arbeidsinkomen van de boer,
ook bij de optimale bedrijfsoppervlakte, betrekkelijk laag. Indien de grond in
eigendom wordt geëxploiteerd (III.2.3.3)ziet men zichinverband metde hogere
kosten van de grond zelfs tegenover een negatief netto-overschot geplaatst. Bij
hogere opbrengsten per dier is het arbeidsinkomen duidelijk gunstiger (III.3.1).
Dit is voor het overgrote deel een direct effect van het hogere saldo. De extra
verbetering van het inkomen door middel van de aanpassing der bedrijfsorganisatie ten opzichte van de bij III.2berekende plannen, isvooral bij grotere
bedrijfsoppervlakten betrekkelijk gering. Hetzelfde geldt indien gebouwen aanwezig worden verondersteld met een zodanige omvang dat deze niet limiterend
zijn (III.3.2). Ook het toepassen van arbeidsbesparende werkmethoden bij het
melken en de veeverzorging (III.3.3.1) kan het maximaal bereikbare arbeidsinkomen opvoeren. Wanneer een hoger saldo per koe (als in III.3.1) en een
lagere arbeidsbehoefte (als in III.3.3.1) samengaan, zal het arbeidsinkomen van
de boer ongeveer f 20.000 per jaar bedragen bij een optimale bedrijfsoppervlakte van ongeveer 45 ha. Indien losse arbeid beschikbaar zou zijn, levert het
aantrekken hiervan volgens alle programmeringen voordeel op bij grotere bedrijfsoppervlakten, speciaal in de maanden waarin de top van de ruwvoederwinning valt.

III.5. VERGELIJKING MET UITKOMSTEN VAN ANDERE ONDERZOEKINGEN

Eenvergelijkingvanonzeuitkomsten metdieuitdeliteratuurmoetzich noodzakelijkerwijs beperken tot enkele hoofdlijnen vanwege het vrij grote aantal verschilpunten met de achtereenvolgens te bespreken onderzoekingen. Allereerst
zijn er, wij zagen het reeds in hoofdstuk I, de verschillen met betrekking tot de
onderzochte keuzemogelijkheden. Daarnaast en meestal in samenhang daarmee
is erhetverschilin onderzoekmethode. De meeste uitkomsten waarmee wij zullen vergelijken zijn het resultaat van begrotingen volgens het traditionele systeem. Meestal zijn daarbij slechts enkele alternatieve bedrijfsorganisaties met
elkaar vergeleken zonder zekerheid dat een van deze plannen optimaal is in de
gegeven keuzesituatie. In de derde plaats zijn er met betrekking tot de keuzesituatie vele meer of minder belangrijke verschillen in uitgangspunten aan te
wijzen dieaanleiding geventot verschillende uitkomsten.
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Geengrasland
Onze conclusie dat rundveehouderijbedrijven zonder grasland niet rendabel
zijn, kan niet worden getoetst aan andere onderzoekingen. Bij de in dit hoofdstuk besproken berekeningen wordt immers, in tegenstelling tot die van VISSER
(1962), DIJKSTRA (1962a) en GARMING (1969, concept-publikatie), in de verjonging van de melkveestapel voorzien door eigenjongvee-opfok. Waarschijnlijk vindt het ontbreken van berekeningen in deze richting zijn oorzaak in een
algemeen gangbare veronderstelling dat dit bedrijfstype bedrijfseconomisch
geen perspectieven biedt.
Graslandals enige beperkende factor
Vergelijken wij nu voor het oppervlakte-traject waarin de bewerkingscapaciteit niet beperkend is, de eerder besproken uitkomsten met die van andere onderzoekingen. Hierbij moet de veedichtheid, en in samenhang daarmee de
hoogte van de stikstofgift en de verhouding tussen voederaankopen en eigen
ruwvoederwinning, in het centrum van de belangstelling worden geplaatst.
Zoals reeds in 1.2 is vermeld, worden niet in alle onderzoekingen de stikstofgift en de voederaankopen per dier beide variabel gesteld. Omdat hiermee bij
de interpretatie van de berekende veedichtheden vanzelfsprekend rekening
moet worden gehouden, zullen wij nagaan welke conclusies ten aanzien van
stikstofbemesting en voederaankopen afzonderlijk worden getrokken. Daarbij
zullen wij met betrekking tot de veedichtheid een vergelijking maken met die
onderzoekingen waarin zowel de stikstofgift als de voederaankopen per dier
kunnen variëren.
RUTHENBERG (1958) en DE VEER (1959) vinden de beste bedrijfsresultaten bij
een intensieve graslandexploitatie. De stikstofgift wordt evenwel niet vermeld.
Een beoordeling van de uitkomsten van deze auteurs is ook in andere opzichten
niet goed mogelijk door het ontbreken van voldoende gedetailleerde uitgangspunten. Bij de op noordelijke klei- en veengronden afgestemde onderzoekingen
van VAN RIEMSDIJK (1960), RENKEMA (1963), SNOEK (1965) en de WERKGROEP
NOORD (1965) worden de gunstigste bedrijfsresultaten bereikt bij stikstofgiften
van 200 tot 250 kg N per ha. Aan deze getallen kan evenwel niet veel waarde
worden gehecht. Bij gebrek aan voldoende gegevens betreffende het stikstofeffect is de stikstofgift namelijk slechts binnen een betrekkelijk klein traject gevarieerd. In dit traject isbovendien ongeacht stikstofniveau en graslandgebruik
één bepaald lineair verband aangenomen tussen stikstofbemesting en netto
ZW-produktie.
ERIKS (1968) en BEUMER (1968) houden in hun programmeringen wel rekening met een afnemend stikstofeffect bij toenemende stikstofgift. In deze onderzoekingen, die zijn afgestemd op veen- en kleigronden in het centrale weidegebied van Utrecht en Z-Holland, komt in beide gevallen de maximum kunstmest-stikstofgift die in de berekening is betrokken als optimum naar voren,
namelijk respectievelijk 350 en 300 kg N per ha. Ook REITSMA (1969) vindt in
zijn onderzoek betreffende veengrasland in hetzelfde gebied als optimum de
maximale stikstofgift, welke in dit geval op 220 kg kunstmest-N per ha is
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gesteld. Hetzelfde geldt voor GARMING (1969, concept-publikatie) bij een maximumvan 400kgkunstmest-N per ha grasland op zandgrond.
Wat de verhouding tussen eigen ruwvoederwinning en voederaankopen betreft, opent DE VEER (1959) in zijn programmeringen weliswaar de mogelijkheid
meer of minder voeder aan te kopen, doch slechts zodanig dat hoge voederaankopen gepaard gaan met een relatief extensieve graslandexploitatie;en lage
voederaankopen met een relatief intensieve graslandexploitatie. Een mogelijkheid om de veestapel bij intensieve graslandexploitatie nog verder te vergroten
door voederaankopen is niet in zijn programmeringen opgenomen. In deze
keuzesituatie bleken grote voederaankopen niet rendabel. Naar de mening van
DIJKSTRA (1962a, b en c) kan de veedichtheid met voordeel tenminste zover
worden opgevoerd dat 's zomers buiten de maanden waarin de top van de grasgroei valt al het gras nodig isvoor beweiding, zodat vrijwel al het wintervoeder
moet worden aangekocht. Hoewel DIJKSTRA'S conclusie overeenstemt met onze
uitkomsten, moet toch bij zijn vergelijking van prijzen niet worden vergeten
dat in de kostprijs van eigengewonnen hooi en kuil een niet onbelangrijk arbeidsinkomen voor het bedrijf zit. Bij uitbreiding van de veestapel door vergroting van het deel der graslandproduktie dat wordt afgeweid ten koste van de
winning van geconserveerde graslandprodukten, is het arbeidsinkomen uit het
extra vee derhalve slechts te realiseren bij gelijktijdig opgeven van het arbeidsinkomen verkregen uit de winning van hooi en graskuil. BERGMANN (1962)
stelt, zonder deze stelling overigens te bewijzen, dat de bovengrens van de veedichtheid per ha grasland is bereikt wanneer buiten de top van de grasgroei al
het gras voor beweiding wordt gebruikt. SNOEK (1965) vond bij deze bedrijfsorganisatie ook de beste bedrijfsresultaten in de situatie dat de gebouwenkosten onafhankelijk van deveedichtheid zijn. Indien hogeveedichtheden evenwel extra gebouwenkosten met zich mee brengen, zou een bedrijfsorganisatie
met minder vee, lagere voederaankopen per dier en een grotere winning van
hooi en graskuil (maaipercentage 134in plaats van 49%) leiden tot betere bedrijfsresultaten. RENKEMA (1963) kwam eerder tot ongeveer dezelfde conclusie
met dit verschil dat in de situatie waarin de gebouwenkosten onafhankelijk
van de veedichtheid zijn weinig verschil bestond tussen de bedrijfsorganisatie
waarbij de winning van hooi en kuil isbeperkt tot de top van de grasproduktie
en een bedrijfsorganisatie met aanzienlijk meer ruwvoederwinning (maaipercentage 119 in plaats van 45%), lagere voederaankopen per dier en minder
vee. Laatstgenoemd bedrijfsplan was ook optimaal in de tweede onderscheiden
gebouwensituatie.
ERIKS (1968) vindt voor de situatie waarin noch de arbeid noch de gebouwen
beperkend zijn een optimaal bedrijfsplan, waarbij 's winters voor 60 tot 70%
door eigengewonnen ruwvoeder in de voederbehoefte voor onderhoud plus
10kg melk per dag wordt voorzien. BEUMER (1968) vindt vrijwel hetzelfde voor
desituatie waarin zoweldearbeid alsdegebouwenjuist beperkend zijn. In beide
gevallen bedraagt het maaipercentage 90 à 100% bij tamelijk hoge opbrengsten
per snede. De uitkomsten van REITSMA (1969) stemmen hiermee in grote lijnen
overeen. GARMING (1969, concept-publikatie) daarentegen vindt als uitkomst
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van zijn programmering zeer grote voederaankopen in de situatie waarin de
arbeid niet beperkend is.
Na aldus de stikstofgift en de voederaankopen afzonderlijk besproken te
hebben, vatten wijin tabel 21deze factoren naar huneffect samen in deveedichtheid perhagrasland;enwel voor dieonderzoekingen waarin beide factoren variabel zijn gesteld.
TABEL21. Vergelijking van deoptimaleveedichtheid bijverschillende onderzoekingen,inhet
oppervlakte-traject aan het einde waarvan de bewerkingscapaciteit beperkend
wordt.
Totaal aantal
eenheden grootvee
per ha grasland

Waarvan
melkvee

jongvee

I Gebouwen afgestemd opoptimale
omvang veestapel
DE VEER (1959)
RENKEMA (1963)
SNOEK (1965)
BEUMER (1968)

Huidige programmeringen 1

2,4
2,3
2,1
2,7
3,2 (2,4)

2,00
1,65
1,50
2,20
2,30 (1,70)

0,40
0,65
0,60
0,50
0,90 (0,70)

2,3 à 2,9
2,8
2,3
4,3 (3,2)

1,65 a 2,10
2,00
1,90
3,05 (2,30)

0,65 à0,80
0,80
0,40
1,25 (0,90)

II Gebouwen niet beperkend
RENKEMA (1963)
SNOEK (1965)
ERIKS (1968)

Huidige programmeringen 2

1
Achter de optimale veedichtheid is tussen haakjes een aanzienlijk lagere veedichtheid
vermeld, die behoort bijeenbedrijfsorganisatie waarvan debedrijfsresultaten slechts enkele
honderden guldenslagerliggen dan vanhet optimale bedrijfsplan.
2
Tussen haakjes isdebijI optimale veedichtheid vermeld.Dedaarbij behorende bedrijfsorganisatie leidt tot bedrijfsresultaten diemaximaal f 800 lager liggen danvanhet optimale
bedrijfsplan.

Het isduidelijk datde voederaankopen per dier,enalsgevolgdaarvan de veedichtheid, bijdevermelde onderzoekingen metuitzondering vandestudievan
GARMING (1969, concept-publikatie) lager zijn danbij dein dit hoofdstuk besproken programmeringen, hoewel in hetoogmoet worden gehouden datuit
onze programmeringen opditpunt geen duidelijk optimum tevoorschijn komt.
Zoals eerder is besproken kan immers een bedrijfsorganisatie met aanzienlijk
lagere voederaankopen per diereneen aanzienlijk lagere veedichtheid leidentot
bedrijfsresultaten dieslechts enkele honderden guldens lager liggen danbij het
optimale plan. Hetverschil datmetbetrekking tothetonderhavige punt tussen
onze berekeningen vannuenvan 1963 bestaat, hangt samen metde ontwikkeling in de prijzen in de tussentijd. Sinds onze begrotingen van 1963 is de stijging vande opbrengsten vanmelk enomzet enaanwas perkoegroter geweest
dan de stijging vande variabele kosten perkoe. Het saldo perkoeisdus toeMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 70-3 (1970)

125

genomen, waardoor hogere voederaankopen en als gevolg daarvan hogere veedichtheden aantrekkelijk worden. Uit het hoge saldo moet weliswaar nog de
stijging van de vaste kosten worden bestreden, maar dit is, althans uit het oogpunt van de korte termijn, niet van belang voor de vraag welke veedichtheid
en welke voederaankopen per dier optimaal zijn. Het is duidelijk dat de prijsontwikkeling van de laatstejaren langs deze weghet verhogen van de veedichtheid in de hand heeft gewerkt. De door SNOEK (1965), ERIKS (1968), BEUMER
(1968)en REITSMA (1969) alsoptimaal berekende voederaankopen zijn eveneens
lager dan bij de in dit hoofdstuk besproken programmeringen. Dit hangt bij
eerstgenoemde twee auteurs waarschijnlijk samen met de dure wijze van vervanging van eigengewonnen ruwvoeder door aangekocht voeder. Ingeval uitbreiding van de veestapel tot stand komt op basis van vervanging van zelfgewonnen door aangekocht voeder, bestaan de extra voederaankopen per dier
namelijk voor het grootste deel of zelfs geheel uit relatief dure produkten zoals
hooi, krachtvoeder, gedroogde pulp en bostel en slechts voor een veel kleiner
deel uit goedkopere produkten. Verder moet er nog op worden gewezen dat bij
de begrotingen van RENKEMA, SNOEK en BEUMER, die hier zijn behandeld in het
oppervlakte-traject waarin alleen de grond beperkend is, de bewerkingscapaciteit toch reeds enigszins beperkend werkt. Dit is het geval voor het bedrijfsplan
met de grootste veedichtheid, zodat daarbij reeds een geringe uitbreiding van
de werktuigeninventaris is ingecalculeerd. De lagere voederaankopen en veedichtheid die in het onderzoek van REITSMA (1969) worden gevonden in vergelijking met onze uitkomsten, hangen ongetwijfeld samen met het feit dat de
arbeid - hoewel nog niet volledig in gebruik - toch al beperkend werkt, namelijk via de eis dat elk gewerkt uur een beloning van minimaal vijf gulden moet
opleveren.
Graslandenarbeidalsbeperkende factoren
Ook in het oppervlakte-traject waarin de arbeid beperkend is zullen wij eerst
onze aandacht richten op de stikstofgift, de verhouding tussen voederaankopen
eneigenruwvoederwinning enin samenhang met beidede veedichtheid.
Vooraf willen wij er volledigheidshalve op wijzen dat de bewerkingscapaciteit per man in de verschillende onderzoekingen nogal uiteenloopt, mede door
het verschil in tijdstip waarop de onderzoekingen betrekking hebben. Nu worden, zoals wij eerder zagen, zowel debedrijfsoppervlakte waarbij de arbeid voor
het eerst beperkend optreedt als de optimale bedrijfsoppervlakte, bij een gegeven arbeidsbezetting sterk bepaald door de bewerkingscapaciteit per man. In de
volgende bespreking wordt de aandacht vooral gericht op de aanpassingen van
de bedrijfsplannen die in dit oppervlakte-traject plaatsvinden onder invloed
van een toenemende bedrijfsoppervlakte. De vraag waar het begin- en eindpunt
van dit traject precies ligt in elk onderzoek, wordt hier niet uitdrukkelijk aan de
orde gesteld.
De terugdringing van de stikstofbemesting bij toenemende bedrijfsoppervlakte en de verlaging van de veedichtheid welke hiermee samenhangt wordt
ook gevonden door VAN RIEMSDIJK (1960), REITSMA (1969) en GARMING (1969,
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concept-publikatie). Het aantal stuks vee blijft hierbij, evenals in onze uitkomsten, tennaaste bij constant.
De vervanging van aangekocht voeder door graslandprodukten van het eigen
bedrijf bij toenemende bedrijfsoppervlakte vindt, zoals eerder is uiteengezet, in
onze plannen plaats in één of twee fasen afhankelijk van de veedichtheid in het
beginpunt van het onderhavige oppervlakte-traject. De eerste fase, bestaande
uit de vervanging van aangekocht voeder dat in de weideperiode wordt verstrekt door weidegras, is alleen terug te vinden bij DIJKSTRA (1962a) en GARMING (1969, concept-publikatie) die ook als enigen in dit oppervlakte-traject
zodanig hoge veedichtheden vinden dat bedoelde vervanging kan optreden.
Merkwaardig is overigens dat deze vervanging inlaatstgenoemd onderzoek niet
tot haar eindpunt wordt voortgezet.
De tweedefase, bestaande uit de vervanging van aangekocht voeder dat in de
stalperiode wordt verstrekt door geconserveerde graslandprodukten van het
eigenbedrijf, ismerkwaardigerwijs nauwelijks terugte vinden in de uitkomsten
vanandereonderzoekingendiebetrekkinghebbenopeenconstante samenstelling
van de veestapel. Alleen in de begrotingen van SNOEK (1965), REITSMA (1969)en
GARMING (1969, concept-publikatie) is trouwens de mogelijkheid aanwezig de
verhouding tussen eigen en aangekocht voeder te variëren in dit oppervlaktetraject. Van genoemde auteurs vindt alleen REITSMA (1969) een vervanging van
voor de winterperiode aangekocht voeder door eigengewonnen hooi en silage.
Indeuitkomsten van GARMING(1969,concept-publikatie) treedt deze substitutie
niet op. De reden hiervoor ligt behalve in het goedkope aangekochte voeder
ongetwijfeld in de te schematische behandeling van de arbeidsbehoefte in genoemd onderzoek. Voor het melken en de veeverzorging wordt namelijk in de
zomer een even grote arbeidsbehoefte in rekening gebracht als in dewinter, hetgeen weinig realistisch is.Indien het vee immers 's zomers weidt,is de arbeidsbehoefte voor melken en veeverzorging in dezomerperiode zeker lager te stellen
dan in de winter. Bovendien wordt in genoemde studie aangenomen dat het
arbeidsaanbod in de loop van hetjaar volledig constant isen dat de ruwvoederwinning slechts tot een vrij lage bovengrens kan worden verricht in loonwerk.
De consequentie van deze uitgangspunten samen is een sterke benadeling van
de ruwvoederwinning. Uitbreiding van de ruwvoederwinning met één ha betekent onder deze condities namelijk dat 2,5 mk minder kan worden gehouden,
ook algeschiedt deruwvoederwinning zoveelmogelijk in loonwerk.
Ook in de uitkomsten van SNOEK (1965) blijft de verhouding tussen eigen en
aangekocht voeder constant voor tweemansbedrijven met sterk uiteenlopende
bedrijfsoppervlakte, althans in de situatie waarin de gebouwenkosten variëren
met de veedichtheid. Hieraan ligt waarschijnlijk drieërlei oorzaak ten grondslag. In de eerste plaats zijn de voederaankopen per dier in het beginpunt van
het onderhavige oppervlakte-traject niet erg hoog. In detweede plaats wordt bij
toenemende bedrijfsoppervlakte niet alleen gebruik gemaakt van de diensten
van een loonwerker en van arbeidsbesparende werktuigen en werkmethoden,
maar wordt bovendien per arbeidskracht aanzienlijk langer gewerkt hetgeen
zoals bekend in onze programmeringen isuitgesloten. In dederde plaats moet er
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op worden gewezen dat de arbeidsbesparende werkmethoden die bij toenemende bedrijfsoppervlakte gebruikt worden, mede mogelijk gemaakt door de uitbreidingen van de werktuigeninventaris, voornamelijk betrekking hebben op
het melken en veeverzorgen en in veel mindere mate op de ruwvoederwinning.
Bij vergelijking met onze programmeringen moet met dit punt rekening worden
gehouden. In III.3.3 komt overigens naar voren dat de verhoging van de veedichtheid die optreedt indien arbeidsbesparende methoden bij het melken worden toegepast, meer samengaat met een verhoging van de stikstofgift dan met
een verschuiving in de verhouding tussen eigengewonnen en aangekocht voeder. Van de drie factoren die genoemd werden als oorzaken van de constante
verhouding van eigen en aangekocht voeder per dier bij SNOEK zijn met name
de laatste tweetevens aan te merken als de oorzaken van de door hem gevonden
gelijkblijvende stikstofgift en veedichtheid bij toenemende bedrijfsoppervlakte.
De WERKGROEP NOORD (1965) vindt voor tweemans-weidebedrijven pas boven 40 ha een daling van stikstofgift en veedichtheid. Hierbij moet worden
opgemerkt dat de arbeid voor het jaar als geheel pas boven 35 ha beperkend
wordt. Wel komen ook reeds bij kleinere bedrijfsoppervlakte, speciaal in de
maanden met de grootste ruwvoederwinning, pieken in de arbeidsbehoefte
voor waarin niet door de twee vaste arbeidskrachten kan worden voorzien.
Aangenomen is evenwel dat losse arbeid kan worden aangetrokken van gezinsleden of vreemde arbeidskrachten, die bereid en in staat zijn gedurende enkele
maanden met een grote arbeidsbehoefte in totaal maximaal 550 manuren beschikbaar te stellen.
Bedrijfsuitkomsten en optimale bedrijfsoppervlakte
Niet bij alle auteurs komt even duidelijk als bij onze programmeringen naar
voren dat de bedrijfsresultaten bij toenemende bedrijfsoppervlakte nog aanzienlijk kunnen verbeteren nadat de bewerkingscapaciteit voor het eerst beperkend
is geworden. VAN RIEMSDIJK (1960), DIJKSTRA (1962a), SNOEK (1965), REITSMA
(1969) en GARMING (1969, concept-publikatie) vinden inderdaad een verbetering van de bedrijfsresultaten bij toenemende oppervlakte grasland, zij het dat
DIJKSTRA van mening is dat deze voornamelijk beperkt is tot het oppervlaktetraject waarin aangekocht voeder door weidegras vervangen kan worden. Ook
bij SNOEK (1965) is bedoelde verbetering van de bedrijfsresultaten beperkt tot
een betrekkelijk klein oppervlakte-traject. Het netto-overschot neemt namelijk
wel toe bij een vergroting van het tweemans-weidebedrijf van ruim 18tot ruim
23 ha, maar niet bij samenvoeging van twee bedrijven tot een tweemansbedrijf
van 37 ha. De verklaring hiervan moet worden gezocht in het verschil in gebouwenkosten in de onderscheiden situaties. Bij eerstgenoemde twee bedrijfsoppervlakten zijn namelijk de gebouwenkosten voor 24 stuks melkvee met bijbehorend jongvee in de pacht voor grond en gebouwen begrepen, terwijl alleen
voor het meerdere vee de gebouwenkosten op basis van vervangingswaarde
worden berekend. Bij het samengevoegde bedrijf van 37 ha daarentegen wordt
een nieuwe stal voor het melkvee gebouwd waarvan de kosten op basis van vervangingswaarde inrekening worden gebracht, naast eenzelfde bedrag aan pacht
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voor grond en gebouwen als in de eerste twee situaties, hetgeen leidt tot aanzienlijk hogere gebouwenkosten per dier. Hoewel de gegevens voor een exacte
berekening ontbreken, kan toch globaal worden becijferd dat het bedrijf van
37 ha de gunstigste bedrijfsresultaten zou geven indien de gebouwenkosten in
alle gevallen op basis van vervangingswaarde zouden worden berekend.
De WERKGROEP NOORD (1965) vindt de beste bedrijfsuitkomsten bij 40 ha,
dezelfde bedrijfsoppervlakte waarbij de arbeid voor het eerst werkelijk beperkend is. De bedrijfsresultaten die hier worden behaald, zijn mede dank zij meer
vee veel gunstiger dan bij onze programmeringen uit III.3.3.1 die uit het oogpunt van arbeidsmethoden het best vergelijkbaar zijn met de begrotingen van
de WERKGROEP. De oorzaak hiervan is gelegen in het feit dat, zoals de WERKGROEPhet zelfzegt bij zijn begrotingen 'de uitgangspunten scherp zijn gesteld...
hetgeen betekent dat alleen een prima ondernemer met een melkrijk veebeslag,
boerende op goede grond, onder gunstige omstandigheden qua verkaveling
van het land en inrichting van de bedrijfsgebouwen, in staat zal zijn de berekende resultaten waar te maken'. In concreto komt het verschil in uitgangspunten
in vele factoren tot uiting, waarvan wij twee hoofdgroepen willen noemen. In
de eerste plaats moeten de verschillen ten aanzien van arbeidsbehoefte en arbeidsaanbod worden gesignaleerd. In dit verband wezen wij reeds op het belangrijke punt van de losse arbeid. Verder is een lagere weerstoeslagbijderuwvoederwinning in rekening gebracht, alsmede een lagere arbeidsbehoefte voor
algemene werkzaamheden en voor de veeverzorging in de winter. In de tweede
plaats zij gewezen op gunstiger uitvallende ramingen betreffende vele opbrengsten- en kostenfactoren, zoals onder andere de aanzienlijk hogere geldelijke opbrengsten per koe uit melk en omzet en aanwas en de in verhouding tot
deze opbrengsten lage bijkomende voederkosten.
REITSMA (1969) berekent voor tweemansbedrijven in het oppervlakte-traject
van 20 tot 36 ha een aanzienlijke verbetering van de bedrijfsresultaten bij toenemende oppervlakte grasland. Het is niet geheel duidelijk of het inkomen verder kan verbeteren indien de bedrijfsoppervlakte nog sterker wordt vergroot.
Ook in deze studie zijn de bedrijfsresultaten aanzienlijk gunstiger dan in onze
programmeringen van III.2.1en III.3.3.1diehiermee het best vergelijkbaar zijn.
De oorzaak van dit verschil moet met name worden gezocht in de gunstiger
opbrengstprijzen voor melk en vlees welke in vergelijking met ons onderzoek
worden aangehouden. De gunstiger opbrengstprijzen worden gerechtvaardigd
door deprijsontwikkeling welkesinds 1964/'65heeft plaatsgevonden. Weliswaar
zijn ondertussen ook de arbeidskosten sterk gestegen ten opzichte var. het in
onze programmeringen gehanteerde bedrag doch dit verschil wordt nog overtroffen door de lagere arbeidsbehoeften die REITSMA in rekening brengt, vooral
bij de voedering en de overige verzorging van het vee met uitzondering van het
melken. De overige kostenfactoren verschillen zeer weinig van die in onze programmeringen, hetgeen kan wijzen op een enigszins optimistische visie van
REITSMA ofeenenigszinspessimistische visievan ons. Eenandere oorzaak van de
gunstiger resultaten in de studie van REITSMA is gelegen in het hoge opbrengstniveau van grasland dat deze auteur aanneemt. Bij een stikstofgift van 100kgN
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per ha bedraagt de netto ZW-produktie naar zijn schatting ongeveer 4000 ZW
per ha, dit is 500 meer dan in onze programmeringen is aangehouden. Dit verschil is waarschijnlijk althans gedeeltelijk toe te schrijven aan het onderscheid
in gebied waarop deze twee studies betrekking hebben.
GARMING (1969, concept-publikatie) vindt voor eenmansbedrijven met uitsluitend melkvee, afhankelijk van de voor de grond in rekening te brengen
kosten, een optimale bedrijfsoppervlakte van 12 tot ruim 14 ha. Deze geringe
bedrijfsoppervlakte houdt verband met de eerderbesproken uitgangspunten betreffende de arbeid. Hierdoor wordt immers de grond vereisende substitutie
van aangekocht voeder door eigengewonnen hooi en grassilage benadeeld.
Samenvattend kan gesteld worden dat het niet mogelijk isde uitkomsten van
onze programmeringen in alle opzichten te vergelijken met de resultaten van
andere onderzoekingen. Alseersteredenhiervoorisaangewezen, dat in bedoelde
onderzoekingen meestal niet alledoor ons beschouwde keuzemogelijkheden zijn
betrokken. De tweede oorzaak is gelegen in het verschil in keuzesituatie. Daarbij moet niet alleen gedacht worden aan verschillen in natuurlijke omstandigheden, doch vooral ook aan de ontwikkelingen die zichvoordoen op het terrein
van de mechanisatie en de arbeidsmethoden en de prijsontwikkelingen. De verschillen in bedrijfsorganisatie en bedrijfsuitkomsten die wij constateerden bij de
vergelijking van onze uitkomsten met die van andere onderzoekers, konden
grotendeels tot bovengenoemde factoren worden herleid. In de derde plaats
zijn met betrekking tot de technische en economische relaties ook enkele verschilpunten besproken die niet samenhangen met uiteenlopende natuurlijke
omstandigheden of met de ontwikkelingen op het terrein van de mechanisatie,
dearbeidsmethoden ende prijsverhoudingen.
Het geheel overziende menen wij in de vergelijking van onze uitkomsten met
die van andere onderzoekingen geen aanleiding te vinden de in dit hoofdstuk
getrokken conclusies te herzien.
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IV. H E T V E R B A N D T U S S E N B E D R I J F S O P P E R V L A K T E ,
B E D R I J F S O R G A N I S A T I E EN B E D R I J F S R E S U L T A T E N
BIJ E E N V A R I A B E L E S A M E N S T E L L I N G VAN DE V E E S T A P E L
IV.1. INLEIDING

In hoofdstuk III isde samenstelling van derundveestapel constant gehouden.
Nu stellen wij deze variabel1, met het doel na te gaan in hoeverre rundveehouderij-graslandbedrijven met uiteenlopende bedrijfsoppervlakte een differentiatie in de optimale bedrijfsorganisatie vertonen met betrekking tot de categorieën veedieworden gehouden.
Het rundvee kan naar onze meningvoor dit doelhetmeestzinvolindriegroepen worden ingedeeld. Namelijk in een categorie melkvee en twee categorieën
jongvee, waarvan de één betrekking heeft op kalveren tot de leeftijd van ongeveer een halfjaar en de ander opjongvee van ongeveer een halfjaar tot hoogdrachtige vaars.
Dejonge kalveren vragen per eenheid grootvee relatief veel arbeid en weinig
ruwvoeder in vergelijking met het melkvee. De bijkomende voederkosten zijn
hoog door het grote aandeel van melk, melkprodukten en krachtvoeder in het
rantsoen. De categorie ouderjongvee vraagt daarentegen relatief weinig arbeid,
vooral in de weideperiode. Het rantsoen kan voor deze categorie vrijwel geheel
uit ruwvoeder bestaan. Zoals in hoofdstuk I is uiteengezet, is de opfok van
jonge kalveren om deze redenen wellicht eerder rendabel op bedrijven met een
geringe bedrijfsoppervlakte per man en de opfok van het ouderejongvee eerder
op bedrijven met veelland per arbeidskracht.
Het is voor de berekeningen nodig een aantal gegevens betreffende de rundveehouderij dieaanvankelijk zijn uitgedrukt per melkkoe met bijbehorend jongvee, zoals een deel van de arbeidsbehoefte en van de kosten en opbrengsten, uit
tesplitsen percategorie rundvee (ziehoofdstuk II).Het isduidelijk dat de nauwkeurigheid waarmee deze verdeling plaatsvindt van direct belang is voor het
beeld van de onderlinge concurrentie-verhoudingen tussen de verschillende
categorieën rundvee dat met deprogrammeringen wordt verkregen.
Tussen de aan- en verkoopprijzen van rundvee wordt steeds een marge aangenomen voor tussenhandel en transport. Deze marge bedraagt voor nuchtere
kalveren f 34,voor kalveren van ca. een halfjaar oud f 50en voor vaarzen van
tweejaar f 80. Dit verschil tussen aan- en verkoopprijzen is te beschouwen als
de barrière die door de voordelen van differentiatie moet worden overwonnen,
wil differentiatie ten aanzien van decategorieën vee dieworden gehouden, voordelig zijn.
Eén van de voordelen van een dergelijke differentiatie is moeilijk in de berekening tebetrekken. Zoals bekend bestaat dearbeidsbehoefte voor een bepaalde
categorie veeper bedrijf uit een constant deel, dat onafhankelijk isvan het aan1

Aan de uitvoering van de in dit hoofdstuk te bespreken onderzoekingen is meegewerkt
door de heer A. MEIJER, aanvankelijk in het kader van zijn ingenieursscriptie en vervolgens
gedurendeenkelemaanden alstijdelijk medewerkervandeLandbouw Hogeschool.
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 70-3 (1970)

131

tal dieren en uit een variabel deel, dat evenredig met het aantal dieren toeneemt.
De constante arbeidsbehoeften worden vóór de programmering afgetrokken
van de beschikbare hoeveelheden arbeid. De lineaire programmering voorziet
er niet in het constante gedeelte van de arbeidsbehoefte van een bepaalde categorie vee weer aan de beschikbare arbeid toe te voegen, indien deze categorie
vee niet in het optimale bedrijfsplan voorkomt. Dat hierdoor bij de berekeningen de differentiatie wordt benadeeld, is duidelijk. Het belang van dit punt is
verreweg het grootst bij melkvee. Het valt dus te overwegen extra berekeningen
uit te voeren, waarbij de mogelijkheid wordt uitgesloten melkvee te houden; de
vaste arbeidsbehoefte voor de melkveehouderij dient in dat geval niet van de
beschikbare arbeid te worden afgetrokken.
In eerste instantie stemmen wij het prijsniveau van de verschillende categorieën af op de prijzen van veemarkten1 (zie documentatie-rapport). De uitkomsten van de hierop gebaseerde berekeningen worden in IV.2 besproken.
In IV.3 wordt vervolgens om nader aan te geven redenen geprogrammeerd
met andere prijsniveaus. In IV.4 volgt een samenvatting van dein dit hoofdstuk
besproken onderzoekingen en in IV.5tenslotte vergelijken wij onze uitkomsten
met dievan anderen.
1

Inhet vervolgaan teduiden met 'doorsnee-marktprijzen'.

TABEL22. Optimale bedrijfsplannen en bedrijfsresultaten bij toenemende oppervlakte grasland.
Bedrijfsoppervlakte (ha)
0

15

IV.2
Werktuigeninventaris no.:
Aantal eenheden grootvee
Aantal melkkoeien
Veedichtheid
(gve/ha)
Stikstofbemesting
(kg/ha N)
Gemaaid voor ruwvoederwinning
per bedrijf
(snede.ha)
per dier
(snede.are/gve)
maaipercentage
Aangekocht voeder
(gld/gve)
waarvan hooi
(kg/gve)
Verkopen van
mest
(1000 kg)
hooi
(1000 kg)
Bedrijfssaldo
(gld)
Kosten van de grond op pachtbasis
(gld)
Overige vaste kosten
(gld)
Arbeidsinkomen van de boer
(gld)
Marginale waarde grasland
(gld/ha)
Loonwerkkosten
(gld)

IV.2

20
m.2.1

IV.2

4
58,7
58,7
3,91
224

4
48,0
34,3
3,20
250

4
59,1
59,1
2,96
218

3
50,3
35,9
2,52
250

0,57
1
4
629
636

6,00
12
40
555
367

8,00
14
40
478
162

25,24
50
126
399

566

293

110

121

-

-

-

-

-

6.550

27.620
2.400
12.420
12.800
1.050
300

16.770
2.400
12.420
1.950
1.118
810

32.430
3.200
12.420
16.810
719
2.560

23.180
3.200
13.730
6.250
783
420

4
56,6
56,6
oo

1.080
1.100

-1

12.420
-5.870 1
2.008

-

' Dit bedragheeft betrekking op werktuigeninventaris no.4.Ervan uitgaande dat voor dit bedrijf
zonder cultuurgrond slechts een melkmachine met toebehoren nodig is,alsmedeeen uitmestinstal132

m.2.1
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IV.2. PROGRAMMERINGEN BIJ DOORSNEE-MARKTPRIJZEN

De uitkomsten van de programmeringen zijn samengevat in cabel22.In deze
tabel zijn ter vergelijking ook de uitkomsten van III.2.1 opgenomen.
Enigszins verrassend blijkt de veestapel bij elke bedrijfsoppervlakte alleen
uit melkveetebestaan. Allekalveren worden nuchter verkocht. In de aanvulling
van de melkveestapel wordt voorzien door hoogdrachtige en/of verse vaarzen
aan te kopen.
In de situatie dat geen cultuurgrond 1 beschikbaar is en dus al het benodigde
voeder moet worden aangekocht, overtreffen de opbrengsten van de melkveehouderij de variabele kosten. Dit in tegenstelling tot de berekeningen bij een
constante samenstelling van de veestapel met inbegrip vanjongvee (III.2.1). De
financiële bedrijfsresultaten zijn overigens ook nu verre van rooskleurig in de
situatie dat alhet benodigde voeder voor deveestapel moet worden aangekocht.
Het arbeidsinkomen van deboer iszelfs sterk negatief.
Zodra cultuurgrond beschikbaar is, vindt vervanging plaats van aangekocht
voeder door eigen graslandprodukten. Aanvankelijk betreft dit overeenkomstig
de verwachtingen vervanging van in de zomer verstrekte aangekochte voeder1
Demogelijkheid veetehouden geheelopbasisvanaangekocht voederisalleenvoor melkvee opgenomen.

Variabele samenstelling veestapel (progr. 24 t/m 27, IV.2) in vergelijking met constante samenstelling veestapel (III.2.1), bij doorsnee-marktprijzen
Bedrijfsoppervlakte(ha)

25

35

30

40

45

50

IV.2

IV.2

IV.2

III.2.1

IV.2

III2.1

IV.2

III.2.1

IV.2

4

3

3

2

3

2

2

2

2

58,9
58,9
2,36

52,9
37,8
2,12

54,4
54,4
1,81

52,8
37,7
1,76

52,5
52,5
1,50

54,6
39,0
1,56

52,2
52,2
1,30

49,9
49,9
1,11

48,7
48,7
0,97

60

69

50

50

50

44,61

47,18

77
10,00

17
40
479
188
72
7,8
4.010
4.000
2.420
7.590

168
33,03

120
39,00

121
43,94

62
132
351
-

72
130
248
-

83
146
251
-

85
127
194
-

86
135
239
-

-

-

—

-

-

25.770
4.000
13.730
8.040

36.930
4.800
13.730
18.400

29.600
4.800
15.610
9.190

38.200
5.600
13.730
18.870

31.100
5.600
15.610
9.890

202

401

308

335

226

292

3.460

2.430

5.920

3.230

6.560

4.500

57,26

110
143
165
33,5
40.070
6.400
15.610
18.060
-131
9.100

74,43

149
165
165
95,3
39.310
7.200
15.610
16.500
-196
13.840

82,04

168
164
165
123,6
38.260
8.000
15.610
14.650
-221
16.310

latie en klein gereedschap, kan het bedrijfsresultaat inverbandmet delagerewerktuigkostenin werkelijkheid f 1.350gunstiger zijn.
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middelen door weidegras. Hierbij kan de veestapel nog enigszins worden uitgebreid, aangezien debesparing van arbeid indezomermaanden inverband met
de weidegang groter is dan de benodigde arbeid voor de produktie van het
weidegras. De grootste arbeidsbehoefte valt nu duidelijk in de stalperiode, in
tegenstelling tot het bedrijfstype zonder cultuurgrond waar de arbeidsbehoefte
zeerregelmatig overhetjaar isverdeeld.
Bij een bedrijfsoppervlakte van 15 ha is de vervanging van in de zomer verstrektaangekocht voeder door weidegraszovervoortgeschreden dat inde maanden mei en juni voldoende weidegras beschikbaar is. In de overige maanden
van het weideseizoen moet nog worden bijgevoederd. Het aantal melkkoeien
bedraagt bij deze bedrijfsoppervlakte ca. 59 stuks. Dit is aanzienlijk meer dan
bij de berekeningen van III.2 waar van dezelfde arbeidsmethoden en prijzen
isuitgegaan, maar de veestapel uit melkvee enjongvee in een constante verhoudingbestond (zietabel22).
Bij een bedrijfsoppervlakte van 20 ha is in de weideperiode ook buiten de
top van het groeiseizoen voldoende weidegras beschikbaar. Dit houdt in dat in
de maanden mei enjuni van 40%van de oppervlakte grasland een snede ruwvoeder wordt gewonnen. De vervanging van in de zomer verstrekt aangekocht
voeder door weidegras heeft bij deze bedrijfsoppervlakte dus zijn eindpunt
bereikt en de vervanging van aangekocht voeder voor de winterperiode door
eigengewonnen hooi en grassilage is op gang gekomen.
Bij verder toenemende bedrijfsoppervlakte past de bedrijfsorganisatie zich
op overeenkomstige wijze aan als bij de berekeningen in hoofdstuk III. De
kunstmest-stikstof wordt vervangen door land en de voederaankopen per koe
worden teruggedrongen door de eigen voederwinning. Bij een bedrijfsoppervlakte van 40 ha hebben beide substituties hun eindpunt bereikt.
De veestapel, die bij 15,20en 25ha uit 59melkkoeien bestaat, neemt daarna
in tegenstelling tot de berekeningen uit hoofdstuk III af. Bij 35 ha worden 52 à
53 stuks melkvee gehouden. Aangezien bij 40 ha het aangekochte voeder per
koe en de stikstofbemesting per ha grasland tot het minimum zijn teruggedrongen, kan bij verder toenemende bedrijfsoppervlakte extra grasland in principe
nog op drie manieren worden benut. In de eerste plaats kan het aantal melkkoeien in evenredigheid met de bedrijfsoppervlakte worden vergroot, in de
tweede plaats kan de melkveehouderij worden vervangen door de arbeidsextensievere opfok vanjongvee tot vaars enalsderde mogelijkheid kan hetgrasland benut worden voor de winning van hooi voor de verkoop. Al deze mogelijkheden, waarvan de eerst- en laatstgenoemde extra loonwerk vragen, leiden
tot een daling van het arbeidsinkomen van de boer. Het verkopen van hooi is
blijkens de uitkomsten nog het minst onvoordelig. Bij 40tot en met 50ha worden aanzienlijke hoeveelheden hooi verkocht. De melkveestapel neemt hierbij
verder in aantal af. Bij een bedrijfsoppervlakte van 50 ha is de arbeid ten opzichte van de grond zo schaars geworden bij onze uitgangspunten dat de marginale waarde van weidegras nihil is. Het als optimaal berekende bedrijfsplan bij
deze oppervlakte geeft zelfs aan dat een deel van het geproduceerde weidegras
in het geheel niet benut wordt. Het isduidelijk dat bij de aangenomen uitgangs134
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punten de optimale bedrijfsoppervlakte hier wel verre is overschreden.
Beschouwen wij nu de ontwikkeling van het arbeidsinkomen van de boer bij
toenemende bedrijfsoppervlakte, alsmede de concurrentiepositie van de niet in
de optimale plannen voorkomendejongvee-opfok wat nader.
Het arbeidsinkomen van de boer is bij deze berekeningen veel hoger dan bij
de berekeningen van III.2, speciaal bij kleine bedrijfsoppervlakten. Voor een
deel kan dit het gevolg zijn van een gering verschil in uitgangspunten. Hoewel
namelijk de uitgangspunten zoveel mogelijk zijn gebaseerd op die van III.2, zijn
toch bij hercombinatie van de verschillende categorieën vee tot een veestapel
met de oorspronkelijke samenstelling de input/output-verhoudingen iets gunstiger dan bij III.2. Deze verschillen zijn evenwel klein1 en kunnen ongetwijfeld
slechts een gering deel van de vooruitgang in het inkomen verklaren. Het overgrote deel van het verschil in arbeidsinkomen met de berekeningen van III.2
moet dus worden verklaard uit het verschil in samenstelling van de veestapel.
Uit de uitkomsten blijkt dat de verbetering van het inkomen ten opzichte
van III.2 niet voortvloeit uit een zodanige differentiatie in de veehouderij dat bij
verschillende bedrijfsoppervlakten verschillende categorieën rundvee worden
gehouden. Weliswaar valt uit de eindtableaus af te leiden dat de jongvee-opfok
het minst op de kleine bedrijven past en bij toenemende bedrijfsoppervlakte
een relatief iets gunstiger concurrentiepositie verwerft, maar dit komt niet tot
uiting in het opnemen vanjongvee-opfok in de bedrijfsplannen van grotere bedrijven. Zelfs bij grote bedrijfsoppervlakten is de opfok van nuchtere kalveren
tot drachtige vaarzen voor de noodzakelijke verjonging van de eigen melkveestapel pas voordelig, indien de prijzen van de aangekochte vaarzen aanmerkelijk zouden stijgen. Bij 40 ha zou deze prijsstijging bijvoorbeeld ongeveer f 390
per vaars moeten bedragen. Bij 20 ha zou de prijs van de aangekochte vaarzen
met ongeveer f 470 per stuk moeten stijgen, voordat de opfok van nuchtere
kalveren tot drachtige vaarzen voor de eigen melkveestapel voordelig zou worden. Bij de door ons aangenomen prijsverhoudingen is de melkveehouderij op
basis van aangekochte vaarzen financieel dus zoveel aantrekkelijker dan het
opfokken vanjongvee, dat een geringe verschuiving in de concurrentieverhoudingen in het geheel geeneffect heeft op desamenstelling van de veestapel.
Deze uitkomsten wijken kennelijk sterk af van de praktijk 2 , aangezien op
vrijwel alle graslandbedrijven in alle grootteklassen jongvee wordt opgefokt, althans in het gebied waarop de uitgangspunten voor onze berekeningen betrekking hebben. Aan dit verschil tussen de praktijksituatie en de berekende optimale plannen kunnen in principe twee oorzaken ten grondslag liggen: óf de
bij onze berekeningen gehanteerde uitgangspunten stemmen niet overeen met
de technische en economische verhoudingen die in de praktijk gelden, ôf de
praktijk is zich niet voldoende bewust van de hoge kostprijs van op het eigen
1
In aanvullende berekeningen die worden besproken onder IV.3 is dit punt geheel uitgeschakeld.
2
Overigens ishet duidelijk dat algemene toepassing van deberekendeplannen ondenkbaar
is in verband met de vraag naar de herkomst van de benodigde vaarzen, tenzij het jongvee
aanzienlijk goedkoperzoukunnenwordenopgefokt opanderenietinhetonderzoek betrokken
bedrijven.
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bedrijf opgefokt jongvee. Om te voorkomen dat wij laatstgenoemde mogelijkheid te lichtvaardig als werkelijke reden aanmerken, zullen wij de uitgangspuntennogeenskritisch bekijken.
Vermoedelijk zullen in een aantal gevallen de omstandigheden inderdaad
enigszins gunstiger zijn voor jongvee-opfok dan door ons is aangenomen. Zo
kan bijvoorbeeld stalruimte aanwezig zijn die alleen geschikt is voor jongvee.
Ook kan bij een ongunstige verkaveling het weiden van pinken ten opzichte
van de melkveehouderij aan concurrentiekracht winnen. Indien bij de ruwvoederwinning moeilijker de hulp van een loonwerker kan worden verkregen dan
wij hebben aangenomen, zal het verkopen van hooi ongunstiger worden ten
opzichte van de jongvee-opfok. Ook is het mogelijk dat voor de kalveropfok
arbeid wordt gebruikt met geringe alternatieve aanwendingsmogelijkheden,
bijvoorbeeld door inschakeling van gezinsleden van de boer, waardoor de arbeidskosten lager kunnen zijn. Deze punten, die wellicht nog met enkele andere
zijn uit te breiden, kunnen alle stuk voor stuk in desbetreffende gevallen enige
verschuiving in de concurrentiepositie van de verschillende categorieën vee tot
gevolg hebben, maar ze kunnen niet de verklaring zijn voor het grote verschil
tussen de programmeringsresultaten en de situatie in de praktijk. Er komen
immers ook vele bedrijven voor met jongvee-opfok waar genoemde punten
niet, of nauwelijks een rol spelen. Het is vervolgens ook mogelijk dat de uitsplitsing van de arbeidsbehoefte en van een aantal kostenposten naar de verschillende categorieën rundvee in het voordeel van het melkvee heeft plaatsgevonden. Hierover kan alleen gezegd worden dat deze uitsplitsing met de ons ter
beschikking staande gegevensnaar besteweten is gebeurd.
Er is naar onze mening evenwel een veel belangrijker punt dan de eerdergenoemde, namelijk de vraag of hetjuist is bij deze berekeningen zonder meer
uit te gaan van de doorsnee-marktprijzen van de verschillende categorieën vee.
Het vermoeden isnamelijk gewettigd, mede in verband met de geringe differentiatie welke in de rundveehouderij bestaat, dat de over de markt verhandelde
drachtige en verse vaarzen van mindere kwaliteit zijn dan het gemiddelde peil
van de op de bedrijven aanwezige vaarzen. Wanneer men afziet van eigenjongvee-opfok en vaarzen aankoopt tegen doorsnee-marktprijzen, zal men dus
hoogstwaarschijnlijk rekening moeten houden met meer tegenvallers en als gevolg daarvan met een snellere uitstoot tegen lagere prijzen en/of een lager produktiepeil van de veestapel dan bij eigen opfok. Om het aangenomen prestatiepeil van de veestapel te handhaven bij aankoop van vaarzen, zullen dus hogere
prijzen moeten worden betaald dan de doorsnee-marktprijzen die wij in eerste
instantie hebben gebruikt. Hoeveel hoger deze prijzen zullen zijn, of hoc sterk
de prestaties in geld gemeten zullen achterblijven bij aankoop tegen marktprijzen, valt moeilijk te zeggen. In IV.3 gaan wij op eerstgenoemde vraag nader
in. Eerst zullen wij daar evenwel bij onze uitgangspunten trachten na te gaan
of er een prijsverhouding tussen de verschillende categorieën rundvee is te vinden waarbij een differentiatie van de rundveehouderij optreedt, zodanig dat
men zich toelegt op het houden van verschillende categorieën rundvee al naar
deoppervlakte grasland dieperman beschikbaar is.
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IV.3. PROGRAMMERINGEN BIJ GEWIJZIGDE PRIJSVERHOUDINGEN

Zoals is aangekondigd, benaderen wij het onderwerp van dit hoofdstuk nu
vanuit een enigszins gewijzigde probleemstelling. In deze paragraaf wordt
namelijk de vraag onderzocht of er een prijsverhouding tussen de verschillende
categorieën rundvee bestaat waarbij een differentiatie in de rundveehouderij
optreedt, zodanig dat bedrijven met uiteenlopende oppervlakte grasland per
man zich toeleggen op verschillende categorieën rundvee. Dit in tegenstelling
tot de vorige paragraaf, waarin immers onderzocht is welke bedrijfsorganisatie
en welke samenstelling van de veestapel optreden bij uiteenlopende bedrijfsoppervlakte per man bijgegeven rundveeprijzen.
De prijsverhouding tussen de verschillende categorieën vee wordt gevarieerd
door de prijzen van halfjarige kalveren en van tweejarige vaarzen te wijzigen
bij gegeven prijzen van nuchtere kalveren en afgemolken koeien. Laatstgenoemde prijs is evenals de marges tussen aan- en verkoop gelijk gehouden
aan die welke in IV.2 is gehanteerd. De prijzen van nuchtere kalveren zijn ten
opzichte van het in de vorige paragraaf aangehouden niveau met f 22 per dier
verhoogd, op grond van de prijsontwikkeling van de laatstejaren.
IV.3.1. De bedrijfsplannen
In een aantal stappen, waarbij wij de aanwijzingen1 uit de berekende bedrijfsplannen als richtsnoer gebruikten, zijn de prijzen van halfjarige kalveren en van
tweejarige vaarzen benaderd die het best aan onze opzet voldoen. Bedoelde
prijzen zijn in tabel 23 vermeld en daar vergeleken met de in IV.2 gebruikte
doorsnee-marktprijzen. De berekende prijzen van kalveren op halfjarige
leeftijd en van vaarzen op tweejarige leeftijd liggen, overeenkomstig de aanwijzingen die in IV.2 werden verkregen, zeer aanzienlijk boven de doorsneemarktprijzen. Op de mogelijke betekenis hiervan zullen wij later in deze paragraaf terugkomen.
TABEL23. Berekende prijzen voor de verschillende categorieën jongvee (progr. 28 t/m 31,
IV.3)in vergelijking met dein 1V.2gebruikte doorsnee-marktprijzen.
Nuchtere kalveren
aank.
Berek. prijzen IV.3 (gld/dier) 122
Marktprijzen IV.2 (gld/dier) 100
Verschil (gld/dier)
22

verk.
88
66
22

Kalveren £jaar

Vaarzen 2 jaar

Oude

aank.

verk.

aank.

verk.

515
330
185

465
280
185

1.360
895
465

verk.
1.280
815
465

790
790
0

In tabel 24 zijn de bedrijfsplannen samengevat die behoren bij de door ons
berekende en in tabel 23 vermelde prijzen. Ter vergelijking zijn tevens de in
IV.3.2 te bespreken bedrijfsplannen vermeld die betrekking hebben op een constante samenstelling van deveestapel bij overigensidentieke uitgangspunten. De
beschouwde categorieën rundvee blijken inderdaad alle in de optimale bedrijfs1

Hetbetreft deZ-Cwaardenen prijsgrenzen.
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TABEL24. Optimale bedrijfsplannen en bedrijfsresultaten bij toenemende oppervlakte grasland.
Bedrijfsoppervlakte

(ha)

15

Samenstelling veestapel

const.

var.

const.

var.

const.

4

4

4

4

3

3

55,3
49,6
20,5
20,5

62,0
44,7
22,8
2,7
18,3
4,13

58,0
42,0
20,6
20,6
13,7
2,90

60,1
43,3
22,1
2,6
17,8
3,00

53,8
38,9
19,1
19,1
12,7
2,15

55,0
39,7
20,2
2,4
16,3
2,20

-

18,4
18,4

14,4

Aankopen rundvee:
Vrl. nuchtere kalveren
Vrl. kalveren J j r .
Vaarzen 2jr.
Grasland en voeder:
Stikstofbemesting
Gemaaid voor ruwvoederw.
per bedrijf
per dier
maaipercentage
Aangekocht voeder
waarvan hooi
Verkopenvan
mest
hooi

15,4

-

-

-

-

-

-

190

190

190

190

8,00
14
40
580
372

8,00
13
40
551
342

32,50
60
130
390

33,32
61
133
357

-

-

-

-

-

-

250

-

(snede.ha)
(snede,are/gve)

2

(gld/gve)
(kg/gve)

7
713
611

0,61
1
4
696
804

245

313

107

128

-

-

-

-

20.510
2.400
12.420
5.690
1.196
170

19.690
2.400
12.420
4.870
1.313
100

25.450
3.200
12.420
9.830
645
1.540

25.070
3.200
12.420
9.450
626
1.440

(1000 kg)
(1000 kg)

4,4
17,1

-

29.160
4.000
13.730
11.430
428
3.260

Dezeaantallenzijnaanhetbeginvandebetreffende leeftijdsklasse aanwezig.I.v.m.sterfte zijn
gemiddeld minderdierenaanwezig(ziebijlage7).
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-

11,3

12,2

4,7
18,4

250
1,12

-

17,9
1,8
2,1
3,2
11,5

19,5
2,0
2,3
3,5
12,6

20,1
2,1
2,4
3,6
13,0

(kg/haN)

Financiële gegevens:
Bedrijfssaldo
(gld)
Kosten v.d. grond oppachtbasis (gld)
Overige vaste kosten
(gld)
Arbeidsinkomen van deboer
(gld)
Marginale waarde grasland
(gld/ha)
Loonwerkkosten
(gld)
1

3,69

(gve/ha)

Verkopen rundvee:
Vrl. nuchtere kalveren
Mnl. nuchtere kalveren
Vrl. kalveren i jr.
Mnl. kalveren Jjr.
Vaarzen 2jr.
Uitstoot melkveestapel

25

var.

Werktuigeninventaris no.:
Samenstelling veestapel:
Aantal eenheden grootvee
Aantal melkkoeien
Aantal vrl.kalveren O-i jr. 1
Aantal mnl. kalveren O-J jr. 1
Aantal pinken £-2 jr. 1
Veedichtheid

20
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28.820
4.000
13.730
11.090
421
3.130

Variabele samenstelling veestapel (progr. 28 t/m 31) in vergelijking met constante samenstelling
veestapel (progr. 34t/m 37),bij deberekende 'evenwichtsprijzen'.
30

35

40

45

const.

var.

const.

var.

const.

var.

54,6

55,8

53,7

54,6

58,2

57,2

55,4

39,5
19,3
19,3
12,9
1,82

40,2
20,5

41,4
15,1

2,4

17,3

11,5

119
39,00

71
130
346
-

40,9
21,4

2,4

-

41,2
21,0

.050

54,5

54,0
39,3
20,0

53,2
37,9
19,8

2,4

-

const.

38,4
19,6

2,3

-

13,5
1,53

16,2
1,56

19,1
1,46

16,9
1,43

18,2
1,23

16,1
1,21

17,7
1,08

15,7
1,06

18,1

5,2
20,3

17,7

21,4

18,5

20,3

17,7

19,8

17,3

1,9
2,2
3,2
11,7

120
40,05

72
133
313
-

12,0

1,8
2,1
3,1
11,4

5,5
11,9

12,0

11,3

11,4

11,0

11,1

59

54

50

50

50

50

50

50

-

45,50

85
130
241
27

-

43,44

80
124
281

-

53,93

93
135
221
-

30.750
4.800
13.730
12.220

32.300
5.600
13.730
12.970

32.150
5.600
13.730
12.820

34.910
6.400
15.610
12.900

1,8
2,1
3,1

-

1,9
2,2
3,3

5,3

54,35

71,54

1,8
2,1
3,1

5,1

81,73

71,75

80,'

95
136
229
-

129
159
221

132
159
229

151
163
221

152
162
229

-

-

-

-

10,3

69,2

73,7

4,3

L800
1.730
Î.520

var.

38,9
20,3

2,5

-

const.

16,5
1,86

4.4

39,4
20,1

50

34.870
6.400
15.610
12.860

269

328

247

247

^18

^18

k830

4.740

5.510

5.290

7.620

7.810

34.500

34.430

7.200
15.610
11.690
-132
12.290
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106,1

33.690

7.200
15.610
11.620
-132
12.530

106,7
33.590

8.000
15.610
10.080
-204
15.550

8.000
15.610
9.980
-204
15.410
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plannen voor te komen. Er treedt tevens een zekere mate van differentiatie in
de rundveehouderij op al naar de beschikbare oppervlakte grasland per arbeidskracht.
Bij een bedrijfsoppervlakte van 15 ha ligt de nadruk sterk op de melkveehouderij en daarnaast op de opfok van kalveren tot de leeftijd van een halfjaar.
Er worden 50 melkkoeien gehouden waarvan alle kalveren worden opgefokt
tot een halfjaar op welke leeftijd ze worden verkocht. Pinken worden op deze
bedrijven dus niet gehouden: alle benodigde vaarzen worden aangekocht. Bij
bedrijfsoppervlakten van 20,25en 30ha worden devoor deeigen melkveestapel
benodigde vaarzen zelf opgefokt. De kalveren die hiervoor niet nodig zijn, worden weer op de leeftijd van een halfjaar verkocht. Het aantal melkkoeien daalt
onder invloed van de vaarzenopfok tot ongeveer 40 stuks en blijft vervolgens
om dit niveau schommelen. Bij 35ha worden alle kalveren voorzover niet nodig
voor de opfok tot drachtige vaarzen voor de verjonging van de eigen melkveestapel nuchter verkocht. Bij bedrijfsoppervlakten van 40, 45 en 50 ha worden alle vrouwelijke kalveren tot drachtige vaars opgefokt. De vaarzen die
niet nodig zijn voor de aanvulling van de eigen melkveestapel worden op tweejarige leeftijd verkocht.
In tabel 24 is bij toenemende oppervlakte cultuurgrond ook de bij alle berekeningen terugkerende substitutie van aangekocht voeder door weidegras
(tot 20 ha) en door eigengewonnen hooi en grassilage (vanaf ongeveer 15 ha) te
zien,evenals de vervanging van kunstmest-stikstof door land. In de extra arbeidsbehoefte die met de toenemende ruwvoederwinning samenhangt, wordt
weer voorzien door uitbreiding van de werktuigeninventaris en door het in toenemende mate inschakelen vaneenloonwerker.
Het verschijnsel dat de hooiverkopen, die vanaf 40ha in de optimale plannen
voorkomen, geringer zijn dan bij de berekeningen van IV.2 ligt voor de hand.
Immers bij IV.2 kwamjongvee-opfok vanwege de te lagejongveeprijzen niet in
aanmerking te worden opgenomen in de optimale bedrijfsplannen. Het verkopen van hooi was daar de aantrekkelijkste mogelijkheid arbeidsextensievere
plannen te kiezen na het maximaal terugdringen van de stikstofbemesting en de
voederaankopen. Nukanhiermeeconcurreren degedeeltelijke vervangingvande
arbeidsintensievere melkveehouderij enjongvee-opfok tot deleeftijd van eenhalf
jaar door deten opzichte van degrond minder arbeid eisende opfok tot vaarzen.
Uit de uitkomsten blijkt dat de in rekening gebrachte marge tussen aan- en
verkoopprijzen van vaarzen van f 80 per dier, meer dan goed gemaakt wordt
door de voordelen van de differentiatie. De bedrijven van 35, 40 en 45 ha verkopen immers vaarzen tegen prijzen die f80lager liggen dan de bedragen waarvoor vaarzen worden aangekocht op de bedrijven van 15 ha. De differentiatie
gaat overigens niet zo ver dat bedrijfsorganisaties optreden met uitsluitend
melkvee of met uitsluitend jongvee. Ook vindt geen opfok van vaarzen voor de
verkoop plaats op basisvan aangekochte kalveren op deleeftijd vanenige dagen
of een halfjaar. Ten aanzien van de mogelijkheden tot eenverdere differentiatie
dan in de besproken bedrijfsplannen tot uiting komt, moeten een drietal opmerkingen worden gemaakt.
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In de eerste plaats moet er op worden gewezen dat de positie van de kalveropfok tot de leeftijd van een halfjaar in het bedrijfsplan bij 15ha zeer labiel is.
Een daling van het prijspeil van halfjarige kalveren met enkele guldensis namelijk voldoende deze categorie rundvee af te stoten, zodat alleen melkvee zou
overblijven.
In de tweede plaats moeteropwordengewezen dat hetbijeen bedrijfsoppervlaktevan50ha bijna rendabel is vaarzen teverkopen op basis van aangekochtejonge dieren. Indien halfjarige kalveren namelijk f 13 of nuchtere kalveren
f 18in prijs zouden dalen, zouden dezecategorieënjongvee worden aangekocht.
In de derde plaats moet worden herinnerd aan de eerder besproken omstandigheid dat de berekeningen dedifferentiatie inzekerezinbenadelen. De lineaire
programmering voorziet er immers niet in het constante deel van de arbeidsbehoefte van een bepaalde categorie vee weer aan de beschikbare arbeid toe te
voegen indien de betreffende categorie niet in het optimale bedrijfsplan voorkomt. Dit houdt in dat de bedrijfsresultaten bij 15 ha in werkelijkheid wegens
het ontbreken van pinken iets beter zouden kunnen zijn dan is berekend. Van
veelbelangisdit overigens niet, gezien debetrekkelijk geringeconstante arbeidsbehoefte die hiermee gemoeid is en de lage marginale waarde van de arbeid bij
deze bedrijfsoppervlakte.
Zoals bekend is de constante arbeidsbehoefte verreweg het grootst bij melkvee. Hierdoor sluit de aanwezigheid van melkvee inde optimale bedrijfsplannen
bij alle onderzochte bedrijfsoppervlakten de mogelijkheid niet uit dat een bedrijfsorganisatie zonder melkvee kan bestaan met even goede of betere bedrijfsresultaten dan bij debedrijfsplannen met melkvee.
Om deze mogelijkheid te onderzoeken zijn nog enkele programmeringen uitgevoerd, waarbij de mogelijkheid melkvee te houden is uitgesloten en de vaste
arbeidsbehoefte voor de melkveehouderij niet is afgetrokken van de beschikbare arbeid. Ook zijn devaste kosten van deapparatuur voor het melken buiten
beschouwing gelaten. Deze programmeringen zijn uitgevoerd voor werktuigeninventaris no. 4 bij een bedrijfsoppervlakte van 15 ha en voor werktuigeninventaris no. 2 bij een bedrijfsoppervlakte van 40 ha. De uitkomsten zijn vermeld intabel25.
Bij een bedrijfsoppervlakte van 15 ha ligt de nadruk bij uitsluiting van de
melkveehouderij zeer sterk op het opfokken van aangekochte nuchtere kalveren tot de leeftijd van een halfjaar. Een betrekkelijk klein deel van deze kalveren wordt boven de leeftijd van een half jaar aangehouden en als drachtige
vaars verkocht. De financiële resultaten blijven aanzienlijk achter,ruimf 7.000,
bij die van de bedrijfsorganisatie met melkvee. Bij bestudering van de uitkomsten blijkt dat de arbeid bij het optimale bedrijfsplan zonder melkvee bij deze
bedrijfsoppervlakte lang niet volledig benut wordt. Het is zelfs mogelijk bij gelijkblijvende bedrijfsplannen per ha grasland twintig ha cultuurgrond in gebruik te hebben, voordat de arbeid voor het eerst beperkend wordt. Ook bij
die bedrijfsoppervlakte is het arbeidsinkomen van de boer zeer veel lager, ruim
t 7.700,dan bij de bedrijfsorganisatie met melkvee. Uit deze uitkomsten blijkt
heel duidelijk dat de financiële resultaten bij geringe bedrijfsoppervlakten zeer
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TABEL 25. Een vergelijking van plannen en resultaten van bedrijfsorganisaties met (progr.
28 t/m 31) en zonder melkvee (progr. 32en 33),bij enkele bedrijfsoppervlakten.
Bedrijfsoppervlakte

40

15

(ha)
zonder
melkvee

met
melkvee

zonder
melkvee

met
melkvee

39,1

55,3
49,6
20,5
20,5

70,6

58,2
40,9
21,4

Werktuigeninventaris no.:
Samenstelling veestapel:
Aantal eenheden grootvee
Aantal melkkoeien
Aantal vrl. kalveren 0 - J jr. 1
Aant. mnl. kalveren 0 - i jr. l
Aantal pinken \-2 jr. 1
Veedichtheid

42,4

5,7
(gve/ha)

Verkopen rundvee:
Vrl. nuchtere kalveren
Mnl. nuchtere kalveren
Vrl. kalveren \ jr.
Mnl. kalveren \'yc.
Vaarzen 2 jr.
Uitstoot melkveestapel

3,69

84,0
17,5
75,1
1,77

19,1
1,46

21,4
102,9

18,4
18,4

-

23,3

-

15,7
71,5

-

14,4

-

5,1

Aankopen rundvee:
Vrl. nuchtere kalveren
Vrl. kalveren 4jr.
Vaarzen 2 jr.

5,5
11,9

66,4

136,7
15,4

Grasland en voeder:
Stikstofbemesting
(kg/ha N)
Gemaaid voor ruwvoederwinning
per bedrijf
(snede.ha)
per dier
(snede.are/gve)
maaipercentage
Aangekocht voeder
(gld/gve)
waarvan hooi
(kg/gve)
Verkopen van
mest
(1000 kg)
hooi
(1000 kg)
Financiële gegevens:
Bedrijfssaldo
Kosten grond op pachtbasis
Overige vaste kosten
Arbeidsinkomen van de boer
Marginale waarde grasland
Loonwerkkosten

24,5
2,61

-

(gld)
(gld)
(gld)
(gld)
(gld/ha)
(gld)

250
9,00

23
60
948
573

250
1,12

2
7
713
611

50

80
56,37

53,93

80
141
432

93
135
221

_

-

245
4,3

34.910
6.400
15.610
12.900

33.480
6.400
14.980
12.100

854

20.510
2.400
12.420
5.690
1.196

287

-48

1.250

170

3.080

7.620

12.810
2.400
11.790
-1.380

1

Deze aantallen zijn aan het begin van de betreffende leeftijdsklasse aanwezig. I.v.m
sterfte zijn gemiddeld minder dieren aanwezig (zie bijlage 7).

142

Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 70-3 (1970)

ongunstig worden beïnvloed wanneer men geen melkveehouderij in het bedrijfsplan opneemt.
Bij een bedrijfsoppervlakte van 40 ha ligt de nadruk bij uitsluiting van de
melkveehouderij vrijwel geheel op het opfokken van vrouwelijke nuchtere
kalverentotdrachtigevaarzen.Perjaarwordenruim70vaarzen afgeleverd. In het
optimale bedrijfsplan bij deze bedrijfsoppervlakte komen geen hooiverkopen
voor, in tegenstelling tot de berekeningen met melkvee. De loonwerkkosten
zijn veel lager dan bij de bedrijfsorganisatie met melkvee. De bedrijfsorganisatie
zonder melkvee kan bij deze oppervlakte bijna concurreren met die waarbij
wel melkvee wordt gehouden. Het bedrijfsresultaat blijft f 800 achter. Bij een
opbrengstprijs die per vaars ruim f 10hoger ligt, zouden de financiële bedrijfsresultaten bij beide bedrijfsorganisaties dus vrijwel gelijk zijn. Verder blijkt uit
de uitkomsten dat de optimale bedrijfsoppervlakte bij deze bedrijfsorganisatie
zonder melkvee groter is dan bij die met melkvee. Met melkvee lag de optimale
bedrijfsgrootte immers tussen 35 en 40 ha. Zonder melkvee ligt deze boven 40
ha. Bij 40 ha is de marginale waarde van grasland bij de bedrijfsorganisatie
zonder melkvee f 335per ha hoger dan bij die met melkvee. Met andere woorden:de achterstand in de bedrijfsuitkomsten die bij 40ha f800bedraagt, wordt
boven 40 ha snel kleiner. We kunnen op grond van deze uitkomsten dan ook
concluderen dat een bedrijfsorganisatie die geheel gericht is op het opfokken
van vaarzen voor deverkoop bij dedoor onsaangenomen uitgangspunten in het
oppervlakte-traject van 40 tot 50 ha vrijwel kan concurreren met een bedrijfsorganisatie waarbij welmelkveewordt gehouden.
IV.3.2. Het financiële voordeel vaneen gedifferentieerderundveehouderij
De vraag dringt zich nu op, hoe groot het financiële voordeel is van de in de
optimale plannen tot uiting komende differentiatie, boven bedrijfsorganisaties
met een constante samenstelling van de veestapel waarbij onder overigens gelijke uitgangspunten melkveehouderij en eigenjongvee-opfok geïntegreerd zijn.
Om hierin inzicht te krijgen, zijn de in het begin van deze paragraaf besproken
programmeringen herhaald bij een vaste combinatie van de verschillende categorieën rundvee. Deze combinatie werd zodanig gekozen dat vrijwel dezelfde
samenstelling van de veestapel ontstond als in hoofdstuk III. In bijlage 7 is de
juiste samenstelling weergegeven. Hieruit blijkt dat per 100melkkoeien gemiddeld ongeveer 48 koekalveren en vijf à zes stierkalveren beneden de leeftijd van
een halfjaar aanwezig zijn, alsmede ongeveer 40 pinken in de leeftijd van een
half tot tweejaar enenkelenog niet gekalfd hebbende dierenboventweejaar. Per
melkkoe is bij deze samenstelling van deveestapel 0,39 gve jongvee aanwezig.
De bij deze samenstelling van de veestapel berekende bedrijfsplannen1 zijn
1
De omzet enaanwas bedraagt bij deze samenstelling van deveestapel (bijlage 7)en bij de
aangenomen prijzen van de verschillende categorieën rundvee (tabel 23, berekende prijzen)
f418 permkperjaar. Dit isf68meer dan bij deberekeningen vanIII.2.Aangezien deoverige
uitgangspunten zeer sterk overeenkomen met die van II1.2, mag verwacht worden dat deberekende bedrijfsplannen bij de verschillende bedrijfsoppervlakten zullen liggen tussen die
welke in III.2 en III.3.1 besproken werden. Bij vergelijking van deze drie reeksen uitkomsten
blijkt dit inderdaad het geval te zijn.
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ter vergelijking met de bedrijfsplannen met een variabele samenstelling van de
veestapel opgenomen in tabel 24. Beide reeksen bedrijfsplannen hebben steeds
betrekking op volledig dezelfde uitgangspunten, uitgezonderd de samenstellingvan deveestapel.
Onderlinge vergelijking van de plannen die betrekking hebben op een variabele dan wel een constante samenstelling van de veestapel, laat zien dat de
graslandproduktie bij een gegeven bedrijfsoppervlakte vrijwel gelijk is. Zowel
de stikstofbemesting als de ruwvoederwinning verschillen in beide gevallen
nauwelijks.
Het financiële voordeel van de differentiatie in de rundveehouderij blijkt,
zoals in tabel 24 te zien is, niet groot. Het neemt af van ruim f 800 bij een bedrijfsoppervlakte van 15 ha, tot f 100 en minder bij bedrijfsoppervlakten van
40, 45 en 50 ha. Hierbij moet erop worden gewezen dat het voordeel vanzelfsprekend groter zou zijn indien bespaard zou kunnen worden op de marge die
is ingecalculeerd voor tussenhandel en transport bij overdracht van rundvee
van het ene naar het andere bedrijf. Een dergelijke besparing is heel goed denkbaar bij geregelde rechtstreekse handel tussen weidebedrijven met uiteenlopende bedrijfsoppervlakten. Wanneer bijvoorbeeld de marge bij overdracht
van vaarzen op deze wijze kan worden beperkt tot f 20 per dier en wanneer de
uitgespaarde f 60 per vaars in gelijke mate aan het kopende en verkopende bedrijf zou ten goede komen, dan zouden de voordelen voor beide bedrijven
interessant worden. In dat geval komt een bedrijfsorganisatie zonder melkvee
bij bedrijfsoppervlakten van 40 ha en groter duidelijk gunstiger tevoorschijn
dan één met melkvee. Bovendien worden dan bij 20 ha de benodigde vaarzen
voor verjonging van demelkveestapel nietmeerzelf opgefokt, maar aangekocht.
In deze situatie bedraagt het voordeel van differentiatie in de rundveehouderij
zowel voor bedrijven met 15 ha grasland als voor bedrijven met 40 ha grasland ongeveer f 1.250 tot f 1.500.Ditvoordeelblijft voorde bedrijven met 25,30
en 35 ha grasland, die ook in deze situatie weinig gedifferentieerd zijn en juist
in de behoefte aan vaarzen voor de melkveestapel voorzien door eigen opfok,
beperkt totdeeerder berekendebedragen (tabel24).
We kunnen dus concluderen dat de tweemans-weidebedrijven met maximaal
20à 25ha cultuurgrond en diemet minimaal 35à 40ha bij onze uitgangspunten
het meeste voordeel hebben van een differentiatie in de rundveehouderij en dat
deze differentiatie zich derhalve daar ook het meest manifesteert in de optimale
bedrijfsplannen. Voor bedrijven meteen bedrijfsoppervlakte dietussen genoemde grenzen ligt zijn de voordelen van differentiatie in de rundveehouderij niet
groot.
IV.3.3. Het werkelijkeprijspeil vanvaarzen
Het door ons berekende prijspeil van vaarzen en van halfjarige kalveren is te
beschouwen als een benadering van het evenwichtsprijspeil bij onze uitgangspunten en bij de aangenomen prijzen van nuchtere kalveren en van oude dieren
dieuit de melkveestapel worden uitgestoten. Wij hebben gezien dat het aanzienlijk hoger ligtdan hetprijspeil van de marktstatistieken.
144
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Wij zullen nu trachten de vraag te beantwoorden of het prijspeil van jongvee
met een even goede kwaliteit als de zelf gefokte dieren, in de huidige situatie
inderdaad overeenstemt met de berekende prijzen. Ook kan men zich afvragen
of de kwaliteit van tegen marktprijzen aangekochte vaarzen zodanig is, dat het
verschil met het berekende prijsniveau een goede afspiegeling vormt van de te
verwachten prestaties.
Voor de beantwoording van eerstgenoemde vraag kon gebruik worden gemaakt van gegevens welke verstrekt werden door het Friesch Rundvee-stamboek, het Nederlandsche Rundvee-stamboek en de Dienst der Domeinen in
Emmeloord.
Op een aantal z.g. 'landbouwbedrijven in eigen beheer' van de Domeinen
in de Noord-Oost Polder zijn in enkele jaren voorafgaand aan het boekjaar
1967/1968 50 dieren1 aangekocht in de leeftijdsklasse van 18 tot 30 maanden.
De gemiddelde leeftijd bij de aankoop, die ruim twee maanden voor de kalfdatum plaatsvond, bedroeg 24 maanden. De gemiddelde aankoopprijs, herleid tot het gemiddelde peil van dejaren 1965en 1966, bedroegf 1.275 per dier.
Dit bedrag ligt f380boven de doorsnee-marktprijs en f85beneden de door ons
berekende 'evenwichtsprijs'. De prestaties van de vóór of tijdens de eerste lactatieperiode aangekochte dieren zijn met betrekking tot de melkproduktie
vrijwel gelijk aan die van het op de eigen bedrijven gefokte vee. Het produktieniveau van het vee op deze bedrijven (zie documentatie-rapport) ligt overigens
duidelijk hoger dan het niveau van 4100 kg per mk perjaar waarvan wij bij de
berekeningen in dit hoofdstuk zijn uitgegaan.
Van het Nederlandsche en het Friesch Rundvee-stamboek is een opgave
ontvangen betreffende de prijzen die de boeren in dejaren 1964tot en met 1966
ontvingen voor naar Italië geëxporteerde vaarzen. Het betreft vaarzen die op
een leeftijd van 23-24 maanden, ongeveer twee maanden voor de kalfdatum,
zijn geëxporteerd. In overleg met de stamboeken werden de exporten naar
Italië gekozen, omdat deze dieren naar kwaliteit en verwachte prestaties vrij
goed overeenkomen met gemiddeld gebruiksvee waarvan wij bij onze berekeningen ook zijn uitgegaan. In tabel 26worden de opgegeven prijzen vermeld.
TABEL 26. Prijzen (af bedrijf)
Jaar
Gem. prijs per dier (gld)
Aantal dieren

van naar ] Italië geëxporteerde drachtige vaarzen.
1964

1965

1966

1964-1966

1.140
170

1.212
196

1.206
142

1.186
508

Bron: Friesch Rundvee-stamboek en Nederlandsch Rundvee-stamboek.

De gemiddelde prijs die de boeren voor deze vaarzen ontvingen bedroeg
blijkens bovenstaande tabel f 1.186.Dit bedrag komt bij een marge van f 80per
dier voor tussenhandel en transport overeen met een prijs van f 1.266voorvaarzen aankopende bedrijven. De prijsopgaven van de stamboeken en van de
'bedrijven in eigen beheer' in de Noord-Oost Polder liggen dus vrijwel op het1

Nadere gegevenshieroverzijn opgenomeninhet documentatie-rapport.

Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 70-3 (1970)

145

zelfde niveau. Voor laatstgenoemde bedrijven vonden wij immers een gemiddelde aankoopprijs van f 1.275 per dier voor vaarzen diewaarschijnlijk iets betere
dan gemiddelde gebruikseigenschappen hebben.
Wij menen op grond van het voorgaande te mogen stellen dat het in de beschouwdejaren mogelijk was vaarzen aan te kopen voor een prijs die ongeveer
f 100per dier lager lag dan de door ons berekende 'evenwichtsprijs', bij een ongeveer gelijke gebruikskwaliteit. Het aanzienlijke verschil tussen het doorsneemarktprijspeil en het 'evenwichtsprijspeil' voor drachtige vaarzen is dus weliswaar voor het grootste deel terug te voeren tot de uiteenlopende gebruikskwaliteiten van de twee groepen waarop deze prijzen betrekking hebben, maar ook
bij gelijke kwaliteit blijft een verschil van f 100 bestaan tussen de werkelijke
en de berekende prijs van drachtige vaarzen. Het is duidelijk dat dit verschil,
zolang het bestaat, een sterke extra stimulans vormt voor weidebedrijven met
weinig land per man om af te zien van de opfok van vaarzen voor aanvulling
van demelkveestapel. Uit deuitkomsten valt af teleiden dat het onder deze omstandigheden voor kleine bedrijven voordelig is ook de opfok van kalveren
tot deleeftijd van eenhalfjaar afte stoten.

IV.4. SAMENVATTING

In dit hoofdstuk is behalve de in hoofdstuk III onderzochte factoren ook de
samenstelling van de veestapel variabel gesteld. Dit heeft ten doel na te gaan, in
hoeverre tussen rundveehouderij-graslandbedrijven met uiteenlopende bedrijfsoppervlakte een differentiatie optreedt met betrekking tot de categorieën vee
dieworden gehouden.
In dit kader zijn in IV.2 programmeringen uitgevoerd waarbij de door het
LANDBOUW-ECONOMISCH INSTITUUT gepubliceerde doorsneeprijzen van veemarkten zijn gebruikt. De veestapel van de aldus berekende bedrijfsplannen
bestaat bij elke onderzochte bedrijfsoppervlakte uitsluitend uit melkvee, hetgeen
stellig een onwaarschijnlijke situatie is. Zelfs bedrijven met relatief veel land
per man kunnen pas met voordeel vaarzen opfokken indien de prijzen daarvan
aanzienlijk zouden stijgen.
Aangezien het vermoeden gewettigd lijkt dat degemiddelde kwaliteit van over
de markt verhandeldjongvee lager ligt dan het gemiddelde peil van de op debedrijven aanwezige dieren, is bij verdere berekeningen, in IV.3,afgestapt van de
doorsnee-marktprijzen van drachtige vaarzen en van halfjarige kalveren. Onderzocht is daar of er bij verhoging van de prijzen van genoemde categorieën
rundvee een zodanige prijsverhouding is te vinden dat tussen graslandbedrijven
met uiteenlopende oppervlakte per man een differentiatie optreedt met betrekking tot de categorieën veedieworden gehouden. Uit deze berekeningen volgde
dat er inderdaad een prijsniveau van drachtige vaarzen bestaat waarbij het voor
bedrijven met relatief weinig land per man voordelig is vaarzen aan te kopen,
terwijl het voor bedrijven met relatief veel land per man voordelig is deze op te
fokken voor de verkoop. Dit ondanks de ingecalculeerde marge voor tussen146
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handel en transport. Het verloop van de stikstofgift en de winning van geconserveerde graslandprodukten vertoont een beeld dat vrijwel gelijk is aan dat bij
programmeringen met een constante samenstelling van de veestapel bij overigens gelijke uitgangspunten. In alle bedrijfsplannen neemt het melkvee een belangrijke plaatsin.Eenbedrijfsorganisatie zondermelkveevertoont bij bedrijven
met relatief weinig grasland per man zeer veel ongunstiger resultaten. Voor bedrijven met relatief veel grasland per man kan een bedrijfsorganisatie zonder
melkvee daarentegen bijna concurreren met de optimale bedrijfsorganisatie
waarbij welmelkveewordt gehouden.
Vergelijking van de bedrijfsresultaten bij constante en variabele samenstelling
van de veestapel bij overigens gelijke uitgangspunten, toont aan dat het voordeel van de differentiatie in de veehouderij niet groot is bij de ingecalculeerde
marge voor tussenhandel en transport. Bij een verkleining van deze marge, die
zich heel goed laat denken b.v. bij geregelde rechtstreekse handel tussen rundveehouderij-graslandbedrijven met uiteenlopende oppervlakte grasland per
man, wordt het voordeel van een dergelijke differentiatie van belang;met name
voor bedrijven met minder dan 20 à 25 ha grasland en voor die met meer dan
35à 40ha.In dat geval kunnen bedrijven met relatief veelland per man de beste
resultaten bereiken met een bedrijfsplan zonder melkvee. Bedrijven met relatief
weinig land per man zullen daarentegen juist veel melkvee houden en de benodigde vaarzen aankopen. Bedrijven met een tussenliggende oppervlakte grasland zullen in deze situatie weinig gedifferentieerd zijn met betrekking tot de
rundveehouderij. De veestapel hiervan bestaat uit melkvee enjongvee dat wordt
opgefokt voor aanvulling van deeigen melkveestapel.
Met behulp van gegevens van de Rundveestamboeken en de Dienst der Domeinen is nagegaan in hoeverre de berekende prijzen overeenkomen met de
werkelijke prijzen van vaarzen met ongeveer dezelfde gebruikskwaliteit. Hieruit
kwam naar voren dat laatstgenoemd prijsniveau inderdaad aanzienlijk boven
de doorsnee-marktprijs ligt, maar toch ongeveer f 100 per dier beneden het
door ons berekende prijspeil blijft. Zolang dit het geval is,vormt dit voor rundveehouderij-graslandbedrijven met weinigland per man dus eenextra stimulans
om aftezienvan deopfok vanvaarzen voor aanvullingvan deveestapel.
IV.5. VERGELIJKING MET UITKOMSTEN VAN ANDERE ONDERZOEKINGEN

Om dezelfde redenen als onder III.5 genoemd, is een vergelijking van de in
IV.3besproken uitkomsten met dieuit deliteratuur moeilijk. Daar komt bij, dat
in de onderzoekingen waarin de samenstelling van de veestapel variabel is gesteld,behalvemelkvee enjongvee meestal ook mestveedeelvan deveestapel kan
uitmaken.
Rundveehouderijbedrijven zondergrasland
De begrotingen van VISSER(1962)en DIJKSTRA (1962a)voor rundveehouderijbedrijven zonder cultuurgrond hebben betrekking op zogenaamde 'afmelkbedrijven', die verse koeien aankopen en deze melken en mesten (z.g. 'melkend
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mesten'). Dit type isniet helemaal vergelijkbaar met onze berekeningen, waarbij
er immers van wordt uitgegaan dat de aangekochte vaarzen gemiddeld meerdere lactatieperioden op het bedrijf blijven. Het valt evenwel op dat genoemde
auteurs, in tegenstelling tot onze berekeningen van IV.3, een aanzienlijk overschotvan opbrengsten boven voederkosten en andere variabele kosten vinden.
Dit is vooral het gevolg van de omstandigheid dat de schatting van de voederkosten bij deze auteurs naar onze mening te laag is, zeker bij de aangenomen
melkproduktie en omzet en aanwas. GARMING (1969, concept-publikatie) berekent voor bedrijven zonder cultuurgrond en met uitsluitend melkvee, dat gemiddeld vijf lactatieperioden wordt aangehouden, ook een positief arbeidsinkomen. Dit arbeidsinkomen is ondanks de vrij lage voederkosten evenwel
duidelijk lagerdan deberekende arbeidskosten.
Oppervlakte-traject waarinweldegrond maar niet de arbeidbeperkend is
Voor het oppervlakte-traject aan het eindpunt waarvan de bewerkingscapaciteit beperkend wordt, heerst bij de verschillende onderzoekers eenstemmigheid met betrekking tot de meest gewenste samenstelling van de veestapel.
Eenstemmigheid in diezin dat allen van mening zijn dat de nadruk sterk op het
melkvee dient te liggen. Geen eensgezindheid bestaat evenwel over de vraag of
uitsluitend melkveemoet worden gehouden of ook enigjongvee.
RUTHENBERG (1958) komt op grond van zijn programmeringen tot de e(rste
conclusie. D E VEER (1959) daarentegen berekent dat het minimaal voor aanvulling van de melkveestapel benodigde jongvee zelf zal worden opgefokt. VAN
RIEMSDIJK (1960)berekent eveneens dat deveestapel voor een zo groot mogelijk
deel uit melkvee dient te bestaan. Hij neemt aan dat dan behalve melkvee ook
het minimaal benodigde jongvee voor aanvulling van de melkveestapel op het
bedrijf wordt gehouden. De vraag of het geheel afzien van jongvee-opfok
voordelig is,wordt niet aan de orde gesteld. SEUSTER (1961) becijfert dat het afstoten van de opfok vanjongvee voordelig is door de mogelijkheid de melkveestapel dan bij een gegeven graslandproduktie belangrijk uit te breiden. Bij deze
vervanging neemt dearbeidsbehoefte toe,waaruit wij de conclusie trekken dat
deze vervanging vooral voordelig zal zijn in het nu beschouwde oppervlaktetraject. Ondanks de geheel verschillende benaderingswijze stemt het door
BERGMANN (1962) voor een tweemansbedrijf van 17 ha berekende bedrijfsplan
opvallend nauwkeurig overeen met ons plan van 15ha. In beide gevallen neemt
het melkvee de belangrijkste plaats in en worden de vaarzen die nodig zijn voor
de aanvulling van de melkveestapel aangekocht. Alle kalveren worden gedurende de eerste levensmaanden aangehouden. In geen van beide bedrijfsplannen
vindt winning van hooi en grassilage in een omvang van enige betekenis plaats.
Met betrekking tot de berekeningen van HEIDHUES (1963) betreffende gezinsbedrijven, steldenwij in hoofdstuk I dat deze kunnen worden geacht te behoren
tot het oppervlakte-traject waarin de arbeid niet beperkend is. Zijn conclusie
dat de opfok van jongvee op gezinsbedrijven een zwakke concurrentiepositie
inneemt ten opzichte van melkvee, menen wij dan ook op het onderhavige
oppervlakte-traject temoeten betrekken.
148
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Ook de begrotingen van het RIJKSLANDBOUWCONSULENTSCHAP VOOR Z.O.
(1968) plaatsen wij in dit oppervlakte-traject en wel aan de
bovengrens daarvan. Zoals in hoofdstuk I is gesteld, verschilt de benadering
die in genoemde publikatie wordt gevolgd van die van ons. Men gaat immers
uit vaneenconstante stikstofbemestingeneenconstante verhouding tussen aangekocht eneigengewonnen voeder per dier,endaarmee percategorieveevan een
gegeven niveau van veedichtheid per ha grasland. Bovendien wordt de arbeid
die niet wordt gebruikt in de rundveehouderij benut door mestvarkens te houden. Een vergelijking met onze uitkomsten is nog het best mogelijk bij de bedrijfsoppervlakte waarbij juist alle arbeid in de rundveehouderij en de graslandexploitatie wordt besteed. Bedoelde oppervlakte is voor een bedrijfsorganisatie met uitsluitendjongvee zoals teverwachten viel groter dan voor één
met uitsluitend melkvee, of met melkvee plus eigen jongvee-opfok. Bij de in
eerste instantie gehanteerde prijzen voor vaarzen (welke iets hoger lijken te zijn
vastgesteld dan de doorsnee-marktprijzen) komt uitsluitende melkveehouderij
als zeer rendabel en de jongvee-opfok als zeer onrendabel naar voren. Indien
de vaarzenprijzen evenwel worden verhoogd met f 280 per dier ten opzichte
van hetuitgangsniveau,kunnenbeidegespecialiseerde bedrijven ongeveer f2.000
per bedrijf meer verdienen dan het bedrijf met melkvee en eigen jongvee-opfok.
Rekening houdend met het feit dat in deze publikatie geen marge voor tussenhandel en transport in rekening is gebracht, stemmen deze conclusies in grote
lijnen overeen metde onze.
NOORD-BRABANT

Oppervlakte-traject waaringronden arbeidbeperkendzijn
Er heerst bij deverschillende onderzoekers eenstemmigheid over de opvatting
dat jongvee ten opzichte van melkvee in concurrentiekracht wint in dit oppervlakte-traject, indien de bedrijfsoppervlakte in verhouding tot de bewerkingscapaciteit toeneemt. Men is het evenwel niet eens over de vraag of deze gewijzigde concurrentieverhoudingen bij een grote oppervlakte grasland per man
zullen leiden tot bedrijven zonder melkvee, dan wel tot bedrijven die naast
jongvee eenkern van melkvee behouden.
RUTHENBERG (1958) komt op grond van zijn programmeringen tot laatstgenoemd standpunt, evenals DE VEER (1959) voor de situatie dat een melkmachine aanwezig is. Indien met de hand wordt gemolken, wordt het melkvee
in zijn programmeringen geheel verdrongen bij grote oppervlakte grasland per
man, zij het dat dit niet in de eerste plaats leidt tot uitbreiding van dejongveeopfok doch in veel sterkere mate tot het opnemen van veel dieren voor de vetweiderij. VAN RIEMSDIJK (1960) staat op het standpunt dat de samenstelling
van de veestapel, die zolang alleen de grond beperkend is zoveel mogelijk uit
melkvee dient te bestaan, niet noodzakelijk behoeft te veranderen wanneer de
arbeid beperkend zou worden in plaats van de grond. Hij berekent voor deze
situatie namelijk op globale wijze dat een vervanging van melkvee door overig
rundvee (voornamelijk jongvee) vrijwel geen invloed heeft op de bedrijfsuitkomsten. Ondanks de verschillende benaderingswijze (zie 1.2) en het door
hem in de beschouwing betrekken van mestvee, vertonen de uitkomsten van
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BERGMANN (1962) beslist overeenkomsten met die van ons.Zijn bedrijfsplannen
zijn in drie hoofdgroepen in te delen, namelijk in volgorde van toenemende
oppervlakte grasland per man:eengroepbedrijven waar de nadruk sterk op het
melkvee ligt en de benodigde vaarzen worden aangekocht, een groep met melkveeeneigenopfok vanvaarzen eneengroepmetveeljongveeenzonder melkvee.
Afgezien van het feit dat bij BERGMANN in elk der drie groepen mestvee voorkomt, lijkt deze indeling op die welke uit onze programmeringen naar voren
komt. Binnen elk der groepen zijn door BERGMANN een aantal bedrijfsplannen
onderscheiden die uiteenlopen naar bedrijfsoppervlakte en bedrijfsorganisatie,
waarvan enkele duidelijke overeenkomsten vertonen met die welke in IV.3 besproken zijn. Zo komt het door deze auteur voor 26 ha berekende plan nauwkeurig overeen met dat van ons voor 35 ha. Evenzo lijkt BERGMANN'S plan bij
31 ha sterk op het onze bij 40ha met melkvee en zijn plan bij 41ha op het onze
bij 40 ha zonder melkvee. HEIDHUES (1963) berekent eveneens dat de concurrentiepositie van jongvee ten opzichte van melkvee op bedrijven met betaalde
arbeidskrachten, die wij in het onderhavige oppervlakte-traject achten thuis te
horen (zie 1.2), aanzienlijk beter is dan op bedrijven in het oppervlakte-traject
waarin de arbeid niet beperkend is.Afhankelijk van de prijsverhoudingen komt
deze verbeterde concurrentiepositie tot uiting in de opfok van vaarzen alleen
voor deeigenmelkveestapel of ook voor de markt.

Samenvattend kan gesteld worden dat uit de besproken publikaties, rekening
houdend met verschillen in onderzoekmethode en/of uitgangspunten, in grote
lijnen hetzelfde beeld naar voren komt met betrekking tot de samenstelling
van de veestapel bij toenemende bedrijfsoppervlakte per man als uit onze programmeringen. De vergelijking van onze uitkomsten met die van andere onderzoekingen geeft ons dan ook geen aanleiding dein dit hoofdstuk getrokken conclusieste herzien
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V. S L O T B E S C H O U W I N G
Nadat wij in de vorige hoofdstukken de uitkomsten van ons op programmeringsmodellen gebaseerde onderzoek besproken en met die van anderen vergeleken hebben, willen wij nu de beschouwingen besluiten met een confrontatie
van dit zogenaamde normatieve onderzoek met de werkelijkheid. In V.1zullen
wij nagaan in hoeverre de in III en IV besproken uitkomsten overeenstemmen
met de huidige praktijk. Deze vergelijking zal enerzijds aanleiding geven tot
een hernieuwde kritische beschouwing van onze uitgangspunten alsmede van de
opzet van het onderzoek en kan anderzijds wellicht ook leiden tot het aanbieden
aan de praktijk van rendabeler alternatieven met betrekking tot de bedrijfsorganisatie van rundveehouderij-graslandbedrijven. In V.2 zullen wij in het
kort ingaan op het type onderzoek dat vanuit de probleemstelling van deze publikatie gewenst ismet het oog op de rundveehouderij-graslandbedrijven van de
toekomst. Wij zullen trachten aan te geven in hoeverre daarbij onderzoek zoals
in deze studie aan de orde is gesteld, kan dienen en hoe dat voor dit doel moet
worden uitgebouwd.
V.1. MODEL EN ACTUELE WERKELIJKHEID

V.1.1. Problematiek
Een nauwkeurige vergelijking van onze uitkomsten met de huidige praktijk
voert in het kader van deze publikatie te ver. Dit zou namelijk een studie op
zichzelf vergen, hetgeen duidelijk wordt indien men zich afvraagt wat een dergelijke vergelijking inhoudt. Wat is immers het geval? Zoals bekend vertoont
de praktijk een grote verscheidenheid in produktie-omstandigheden en bedrijfsorganisatie. Bovendien bestaan er complexe samenhangen tussen de variabelen
die de bedrijfsorganisatie bepalen. Uit deze veelheid van factoren en hun invloeden moet de betekenis van de factor worden geïsoleerd die ons interesseert,
namelijk de vraag hoe de bedrijfsorganisatie en de bedrijfsresultaten bij gegeven produktie-omstandigheden, bedrijfsleiderscapaciteiten, prijsverhoudingen,
een gegeven stand van de techniek e.d. in de praktijk samenhangen met de
beschikbare oppervlakte grasland per arbeidskracht. Bij de beantwoording van
deze en soortgelijke vragen1 doet zich een aantal moeilijkheden voor (zie o.a.
HEADY en DILLON, 1961 ; MOL, 1964;DEVEER, 1964en MEIJERMAN, 1966).
In de eerste plaats heeft men te maken met het feit dat vrijwel steeds onvoldoende kwantitatieve gegevens beschikbaar zijn. In de bedrijfseconomische
boekhoudingen, waarvan men bij dit type onderzoek meestal uitgaat, zijn voor
dit doel bijvoorbeeld teweiniggegevens opgenomen betreffende deniet-relevante factoren die constant worden verondersteld. Hierdoor bestaat het gevaar dat
uitkomsten worden verkregen die zijn gebaseerd op zogenaamde hybridefuncties, hetgeen inhoudt dat gegevens die in werkelijkheid betrekking hebben
1
Deze liggen op het terrein van het zogenaamde 'positieve' onderzoek, in tegenstelling tot
het 'normatieve' karakter van de programmeringen uit de vorige hoofdstukken (zie b.v.
MOL, 1964).
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op verschillende produktie-omstandigheden worden behandeld alsof ze tot één
produktiefunctie behoren. Ook betreffende de relevante grootheden, waarvan
variatie en effect onderzocht dienen te worden, zijn in sommige opzichten te
weinig gedetailleerde gegevens beschikbaar. Voor ons doel is dit bijvoorbeeld
duidelijk het geval met betrekking tot de voeding. Bovendien bestaan in de bedrijfsgegevens, wellicht mede door de bedrijfskeuze, soms sterke correlaties
tussen de hoeveelheden van de afzonderlijke produktiemiddelen. Deze zogenaamde multicollineariteit staat een betrouwbare schatting van het effect van
elkefactor afzonderlijk indeweg.
Het op dejuiste wijze isoleren van de betekenis van een factor, onder eliminering van de niet-relevantefactoren, isdus geenszins eenvoudig.Voorbeelden van
dergelijke onderzoekingen zijn te vinden in een studie van VAN RIEMSDIJK
(1960) en in enkele bedrijfsvergelijkingen die zijn verricht door het LandbouwEconomisch Instituut met behulp van factor-analyse (ERIKS, REITSMA en DE
VEER, 1962 en 1964; VAN DER GIESSEN en REITSMA, 1965). De factor-analyse
legt verschillende complexen van samenhangende variabelen uiteen in 'aspecten' of 'bewegingspatronen'. Deze aspecten zijn onderling onafhankelijk en bevatten ieder een gekwantificeerd patroon van samenhangen tussen variabelen
(zieb.v. HAMMING, 1962en ERIKS, REITSMAen DEVEER, 1964). Een bevredigend
inzicht in de oorzaken van de samenhangen die in de aspecten worden beschreven, kan evenwel niet altijd worden verkregen vanwege het eerder gememoreerde gebrek aan voldoende gedetailleerde technische gegevens. Met DE VEER
(1964) zijn wij van mening dat het bedrijfsvergelijkend onderzoek in het huidige
ontwikkelingsstadium dan ook slechts een ruwe localisatie van de oorzaken
van de verschillen in bedrijfsresultaten geeft en dat nog veel vragen onbeantwoord blijven. In deze opvatting ligt de waarde van het bedrijfsvergelijkend
onderzoek vooral in het aanbieden van uitgangspunten voor verder onderzoek
op terreinen die uit de bedrijfsvergelijking als economisch interessant naar voren komen. Toch zullen wij het met de factor-analyse verkregen beeld van de
praktijk, ook al is dit beeld niet altijd geheel scherp, vergelijken met de uitkomsten van ons programmeringsonderzoek. Op de factor-analyse als methode zullen wij niet verder ingaan. Hetzelfde geldt voor een andere methode die in het
bedrijfsvergelijkend onderzoek met zijn ingewikkelde samenhangen wellicht
goede diensten zou kunnen bewijzen, doch die voor dit doel tot dusver niet is
toegepast op het bedrijfstype dat ons interesseert, namelijk dez.g. 'simultaneous
equations'-methode (zieb.v. FRENCH, 1956).
Samenvattend komen we tot de conclusie dat de confrontatie van het
programmeringsonderzoek met de actuele werkelijkheid in het kader van deze
studie slechts globaal kan zijn. Bij de vergelijking van model en praktijk zullen
wij ons voornamelijk enineersteinstantie baseren opde resultaten van bedrijfsvergelijkende onderzoekingen. Tegen de achtergrond van bedoelde bedrijfsvergelijkende onderzoekingen zullen vervolgens ook de gegevens van bedrijfseconomische boekhoudingen uit enkele meer recente boekjaren in ogenschouw
worden genomen.
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V.1.2. Eenglobalevergelijking
In ons land komen vrijwel geen bedrijven met een veestapel van twintig of
meer melk- en kalfkoeien voor die niet over cultuurgrond beschikken. Van de
ca. 26.000 veehouders met twintig of meermelk-enkalfkoeien in mei 1966 hadden 25 geen cultuurgrond en beschikten 49 over 0,01 tot 5 ha cultuurgrond
(L.E.I.-C.B.S., 1968, blz. 47). Dit zeer geringe aantal is in overeenstemming
met de ongunstige inkomensverwachtingen die wij voor deze bedrijfstypen berekenden. Het is ons niet bekend hoe de opzet van deze bedrijven, speciaal met
betrekking tot de voedervoorziening, is, maar waarschijnlijk is een groot deel
hiervan terekenen tot dezogenaamde 'schillenbedrijven'.
Door het Proefstation voor de Akker- en Weidebouw (WESTRA, 1964) zijn
vanaf het boekjaar 1961/'62 enkele bedrijven in studie genomen met een zware
melkveebezetting per ha grasland. Deze bedrijven, die over weinig cultuurgrond beschikken, hebben de veedichtheid opgevoerd tot 3à 4 melkkoeien plus
enig jongvee per ha door middel van grote voederaankopen. De verhouding
jongvee/melkvee varieert nogal tussen deze bedrijven, maar is althans na het
eerste boekjaar gemiddeld betrekkelijk laag. De conclusie wordt getrokken dat
deze bedrijven er in de twee beschouwde boekjaren niet in geslaagd zijn om met
dit systeem van hoge veedichtheden hun inkomen te vergroten ten opzichte van
de situatie waarin de omvang van de veestapel meer zou zijn afgestemd op het
eigen ruwvoeder, met uitzondering van één bedrijf in het tweedejaar. De goede
uitkomsten zijn in dat geval verkregen dank zij zeer goedkoop aangekocht
voeder, en ondanks een zeer lage melkproduktie (gemiddeld minder dan 3000
kg per koe). De jongveebezetting op dit bedrijf was laag ten opzichte van de
andere waarnemingen. WESTRA wijst er op dat deze studie geen definitief uitsluitsel kan geven over de economische perspectieven van het toegepaste systeem aangezien een tweetal vragen nog onbeantwoord zijn. In deeerste plaats
de vraag of de lage melkproduktie per dier die in het tweede boekjaar in alle
gevallen werd waargenomen eengevolgisvan de snelle uitbreiding van de melkveestapel of van een verkeerde uitvoering van het toegepaste systeem, dan wel
of deze oorzakelijk samenhangt met dit systeem. In de tweede plaats kon geen
goed beeld worden verkregen van de voederprijs waar gemiddeld op gerekend
moet worden. De prijs van het aangekochte ruwvoeder varieerde namelijk enorm, in het tweede boekjaar naar schatting van 17tot 44 cent per ZW, alleen
rekeninghoudend met dezetmeelwaarde.
Door het Landbouw-Economisch Instituut zijn enkele bedrijfsvergelijkende
onderzoekingen verricht waarvan deuitkomsten, zoals inV.l.1 is gememoreerd,
voor ons van belang zijn. Bedoelde studies hebben betrekking op rundveehouderij-graslandbedrijven in het Friese veenweidegebied (ERIKS, REITSMA en DE
VEER, 1962en 1964)eninhetgebied van deRandstad Holland (VAN DER GIESSEN
en REITSMA, 1965). In verband metdezestudies schenken wij tevens aandacht
aan een lezing van DE VEER (1964), waarin hij ingaat op de genoemde bedrijfsvergelijkende onderzoekingen en op een door ons verricht voorbereidend programmeringsonderzoek.
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vlakte per arbeidskracht is gebonden (aspect 10in L.E.I.-verslag no. 93 en aspect 1in L.E.I.-studie no. 22). Dit aspect houdt in dat in de praktijk de bedrijven met weinig land per man gemiddeld een wat hogere veedichtheid per ha
grasland bezitten dan debedrijven metmeer land per man, bij eennietof nauwelijks hogere stikstofgift en een gelijk maaipercentage. Per dier wordt dus een
iets kleinere oppervlakte grasland gemaaid voor de winning van hooi en grassilage, doch dit komt weinig of niet tot uiting in hogere bijkomende voederkosten
per dier. Uit de in hoofdstuk IIIen IV besproken uitkomsten komt invergelijking met dit aspect een veel sterkere opvoering naar voren van de veedichtheid
op de bedrijven met weinig land per man, als gevolg van een hogere stikstofbemesting en grotere voederaankopen per dier. Het feit dat de veedichtheid op
de bedrijven met weinigland per man in de praktijk gemiddeld blijkbaar slechts
betrekkelijk weinig hoger is dan op die met meer land per arbeidskracht, houdt
in dat de veebezetting per man in deeerstgenoemde situatie gemiddeld aanzienlijk lichter is dan in het laatstgenoemde geval, dit in tegenstelling tot onze programmeringen. Aangezien zoals bekend de ruwvoederwinning per dier op de
bedrijven met meer land per man iets groter is dan op de bedrijven met weinig
land per man, impliceert het verschil in veebezetting per man een aanzienlijk
verschilin arbeidsprestatie.
Het aantal gewerkte uren, alsmede de werktuigkosten en kosten voor werk
door derden zijn per arbeidskracht slechts weinig hoger op de bedrijven met
veel land per man, hetgeen erop wijst dat er een belangrijk verschil in arbeidsefficiency bestaat tussen de bedrijven met meer en minder land per man. De
bedrijfsresultaten zijnop eerstgenoemde bedrijven gemiddeld danook aanzienlijk gunstiger dan oplaatstgenoemde, en dit verschil is groter dan in onze programmeringen het geval is. In het Friese onderzoek bleek zelfs ongeveer de
helft van alle verschillen in arbeidsinkomen per man met dit aspect samen te
hangen. Er zij nog op gewezen dat de samenstelling van deveestapel, voorzover
af te leiden uit het aantal egv per mk, niet aan dit aspect gebonden is. Aangezien evenwel nadere gegevens betreffende de aantallen dieren in de verschillende
leeftijdsklassen ontbreken, is een goede vergelijking met onze conclusies betreffende desamenstelling van deveestapel (inhoofdstuk IV)niet mogelijk.
Devraag dringt zichnu opofdebedrijven metweinigland per man inderdaad
met voordeel de veedichtheid per ha grasland verder kunnen verhogen zoals in
onze programmeringen is gevonden, of dat er in de praktijk hiervoor belemmeringen bestaan die wij wellicht bij de formulering van onze uitgangspunten over
het hoofd zagen. De bedrijfsvergelijkingen van het L.E.I. lijken, ook naar de
mening van de betreffende onderzoekers (DE VEER, 1964, blz. 22 en VAN DER
GIESSEN en REITSMA, 1965, blz. 78), in eerstgenoemde richting te wijzen. Beschouwen wij hiertoe het aspect waaraan het overgrote deel van de verschillen
in veedichtheid per ha grasland dieniet samenhangen met het eerste aspect, zijn
gebonden (aspect 11 in L.E.I.-verslag no.93 enaspect2inL.E.I.-studie no.22).
Dit aspect houdt in dat bedrijven met een hogere veedichtheid per ha grasland bij eenzelfde gemiddelde bedrijfsoppervlakte en arbeidsbezetting, gunstiger bedrijfsresultaten boeken dan bedrijven met een lage veedichtheid. De
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bedrijven met een zwaardere veebezetting per ha hebben een iets hoger stikstofniveau en een gelijk of iets verhoogd maaipercentage. De samenstelling van de
veestapel is, althans voorzover deze tot uiting komt in het aantal eenheden
grootveeper melkkoe,gelijk. Deperdiergemaaide oppervlakte grasland isop de
bedrijven met hogere veedichtheid iets lager (Friesland) of duidelijk lager
(Randstad Holland), hetgeen in het eerste geval niet en in het tweede geval wel
tot uiting komt in hogere bijkomende voederkosten en een lager saldo van opbrengsten minus bijkomende voederkosten per dier. De bewerkingskosten per
vak (volw. arb. kr.) zijn ondanks de grotere taak op de bedrijven met een
zwaardere veebezetting nauwelijks hoger dan op de bedrijven met minder vee.
De bedrijfsresultaten zijn, ook indien het saldo per dier lager is, op de bedrijven
met hogere veedichtheid duidelijk gunstiger dan opdiemetlagere veedichtheid.
Wij zagen dat met dit aspect geen verschillen in bedrijfsoppervlakte en arbeidsbezetting gepaard gaan. De beproken samenhangen hebben dus zowel betrekking op bedrijven met een grote als op die met een kleine oppervlakte per
man. Het ligt voor de hand aan te nemen dat hier speciaal voor de bedrijven
met weinig land per man mogelijkheden liggen, aangezien deze zoals wij eerder
zagen een relatief lage arbeidsprestatie bezitten. Er is geen reden waarom deze
bedrijven bij vergroting van de veestapel, althans bij het melken en de vetverzorging, niet dezelfde arbeidsefficiency kunnen bereiken als de bedrijven met
meerland per man bij gelijke bedrijfsleiderscapaciteiten. Hoewel dit aspect onze
uitkomsten lijkt te bevestigen, moet er toch op gewezen worden dat er om verschillende redenen geen sprake is vaneen volledige bevestiging in kwantitatieve
zin.
In de eerste plaats is de veedichtheid in de genoemde L.E.I.-onderzoekingen
ook op de bedrijven in de groep met het hoogste aantal eenheden grootvee per
hagrasland lagerdan inonze berekeningen opdebedrijven met weinig land per
man. Dit geldt althans voor de bedrijfsvergelijking die op het Friese veenweidegebied betrekking heeft, waar ook onze berekeningen op zijn afgestemd. Men
kan zeker niet zonder meer stellen dat de tendens die binnen de spreiding van
depraktijkbedrijven valt waar te nemen, namelijk van gunstiger bedrijfsresultaten bij hogere veedichtheid, geëxtrapoleerd mag worden tot de hoogste veedichtheden in onze programmeringen. De bedrijfsvergelijking die betrekking
heeft op de Randstad Holland wijst overigens wel in deze richting, aangezien
in dit gebied de groep bedrijven met de hoogste veedichtheid bijna evenveel
vee per ha grasland heeft als de bedrijven met weinig land per man in onze
berekeningen (III.2.1.).
In de tweede plaats wijzen wij op enkele punten die maken dat het voordeel
voor bedrijven die hun veedichtheid verhogen, in de praktijk waarschijnlijk
ietsgeringer isdan uit dit aspect blijkt. In dit verband vermelden wij het feit dat
uitbreiding van de veestapel bijna altijd de noodzaak met zich meebrengt extra
stalruimte te creëren. De kosten hiervan zullen in vrijwel alle gevallen het bedrag overtreffen dat is aangehouden in de bedrijfseconomische boekhoudingen
(op pachtbasis) die aan genoemde L.E.I.-onderzoekingen ten grondslag liggen.
Ook wijzen wij op het verschil in efficiency dat in dit aspect bestaat tussen de
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bedrijven met hoge en lage veedichtheid, ten aanzien van de graslandexploitatie
en/ofvoederingvan hetvee.Bedoeld verschilkanuit debedrijfsgegevens worden
afgeleid door na te gaan hoe in de voederbehoefte van het extra vee bij hogere
veedichtheid is voorzien. In het onderzoek dat betrekking heeft op het Friese
veenweidegebied zijn de bijkomende voederkosten bij hogere veedichtheid niet
hoger dan bij lagere veedichtheid. Indien men van de totale voederbehoefte het
aangekochte voeder aftrekt, na dit op globale wijze in ZW omgerekend te hebben, dan blijkt het dat de extra stikstof die op de bedrijven met hoge veedichtheid gestrooid wordt een netto ZW-produktie geleverd zou moeten hebben van
ca. 15ZW per kg N. Dit getal is ongeveer 2 1 / 2 maal zo groot als wat op grond
van proefveldgegevens verwacht zou mogen worden. Het isniet helemaal duidelijk wat de oorzaak is van dit verschijnsel, dat ook door REITSMA (1966) wordt
gesignaleerdnaar aanleidingvan een bedrijfsvergelijking betreffende Friese kleiweidebedrijven (REITSMA, 1964). Waarschijnlijk worden op de bedrijven met
hogere veedichtheid en stikstofgift betere beweidings- en/of conserveringsmethoden toegepast. Naar onze mening is het niet juist bij begrotingen van dit
zeer gunstigeN-effectuit te gaan,aangeziengeenszins vaststaat dat het oorzakelijk samenhangt met het verschil in veedichtheid en stikstofbemesting. Het is
zeker niet uitgesloten dat met dit aspect verschillen in bedrijfsleiderscapaciteiten1 samenhangen, in die zin dat de bedrijven met de beste bedrijfsleiders
het eerst geïntensiveerd hebben. Deze betere bedrijfsleiding zou ook de belangrijkste oorzaak kunnen zijn van de hogere ZW-produktie van het grasland via
een betere graslandexploitatie en zou tevens tot uiting kunnen komen in efficiëntere arbeidsmethoden. Op laatstgenoemde mogelijkheid wijst namelijk het
feit, dat in het onderzoek betreffende de Friese veenweidebedrijven meer vee
en een grotere ruwvoederwinning per man niet leiden tot hogere bewerkingskosten per man.
Resumerend kan met betrekking tot het aspect van de veedichtheid dus gesteld worden dat dit in de richting van een bevestiging van onze uitkomsten
lijkt te wijzen, maar dat de interpretatie van dit aspect op een aantal punten
problemen oproept.
Verder zij nog gewezen op de aspecten die de verschillen beschrijven welke
zich in de praktijk met betrekking tot de samenstelling van de veestapel, het
maaipercentage en het saldo per koe voordoen bij een gegeven bedrijfsoppervlakte per man en een gegeven veedichtheid en melkproduktie per koe. Deze
aspectenzijn vanuit onzegezichtshoek nietzointeressant, indeeersteplaats vanwege het feit dat bedoelde verschillen niet samenhangen met verschillen in bedrijfsoppervlakte per arbeidskracht. Bovendien zijn deze aspecten moeilijk
interpreteerbaar, voornamelijk alsgevolgvan teweiniggedetailleerde technische
gegevens. In het aspect betreffende de samenstelling van de veestapel is bijvoorbeeld alleen rekening gehouden met verschillen in het aantal eenheden grootvee
per melkkoe zonder verdere onderverdeling van het niet-melkvee. Met betrekking tot het aspect betreffende verschillen in maaipercentage, waaraan evenmin
1

Alsdithetgevalis,heeft mendustemakenmeteen'hybride-functie' (zieV.l.l).
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als aan het vorige aspect verschillen in bedrijfsresultaten zijn gebonden, moet
gesteld worden dat het maaipercentage als enige maat voor het eigengewonnen
voeder ontoereikend is. De opbrengst per snede kan immers sterk verschillen.
Bovendien zijn ook de winning, conservering en bewaring van groot belang bij
de beantwoording van de vraag in welke mate de gemaaide oppervlakte in verband kan worden gebracht metdevoederaankopen (ERIKS, REITSMAen DE VEER,
1964 blz. 56, VAN DER GIESSEN en REITSMA, 1965blz. 38en 84). Ook het aspect
betreffende de verschillen in saldo per koe, vooral veroorzaakt door verschillen
in voederaankopen, is niet goed te interpreteren (VAN DER GIESSEN en REITSMA,
1965 blz. 40). Dit is des te spijtiger gezien de belangrijke verschillen in bedrijfsresultaten dieaan dit aspect zijn gebonden.
DE VEER (1964) trekt uit de eerder genoemde L.E.I.-onderzoekingen de conclusie,dat deproblemen diesamenhangen metdebenutting van dearbeid hoogst
belangrijk zijn voor de bedrijfsuitkomsten. De oppervlakte cultuurgrond, de
hoeveelheid arbeid, de veedichtheid per ha en de verhouding tussen aangekocht
en zelfgewonnen voeder zijn naar zijn mening hierbij de kernpunten. Verschillen in produktiviteit van het vee, de verhouding tussenjongvee en melkvee, de
afkalfdata en de voederintensiteit in verband met de melkproduktie en de
vleesproduktie, zouden in de praktijk daarentegen van veel minder belang zijn
voor het arbeidsinkomen per man. Het is duidelijk dat deze conclusie het belang van de probleemstelling van ons onderzoek voor de praktijk sterk onderstreept.
Om enkele redenen willen wij niet volstaan met een vergelijking van onze uitkomsten met de praktijk zoals deze naar voren komt uit de hiervoor besproken
bedrijfsvergelijkingen. De eerste reden is gelegen in het feit dat de bedrijfsvergelijking die betrekking heeft op het Friese veenweidegebied gebaseerd is op
boekhoudgegevens van het boekjaar 1958/1959, zodat behoefte bestaat aan
een vergelijking met depraktijk inmeer recentejaren. In detweedeplaats wijzen
wij op het feit dat in het eerst besproken aspect, betreffende de bedrijfsoppervlakte per man, niet alleen de bedrijfsoppervlakte varieert zoals in onze programmeringen maar ook de arbeidsbezetting. Dit houdt in dat de groep bedrijven met meer land per man gemiddeld een grotere bedrijfsoppervlakte en een
lagere arbeidsbezetting1 vertoont dan de groep met weinig land per man. Het
1
Dit is althans het gevalin het onderzoek betreffende de Randstad Holland (VAN DER GIESSEN en REITSMA, 1965). In de eerste publikatie betreffende het Friese onderzoek (ERIKS,
REITSMA en DE VEER, 1962)varieert de oppervlakte per man in dit aspect door verschillen in de
arbeidsbezetting bij een gegeven bedrijfsoppervlakte. In de tweede publikatie betreffende dit
onderzoek (ERIKS, REITSMA en DE VEER, 1965) worden ook de in het eerste deel besproken
aspecten in een aspectentabel vermeld, zij het in enigszins gewijzigde vorm vanwege het feit
dat hier in tegenstelling tot het eerste deel de methode van factor-analyse is gebruikt. Het
aspect betreffende oppervlakte per man en veebezetting per man gaat nu wel gepaard met een
aanzienlijk deel van de verschillen in bedrijfsoppervlakte, doch uit de aspectentabel is niet af
teleiden of de arbeidsbezetting nu met dit aspect samenhangt. Wel kan uit deze publikatie worden afgeleid dat met dit aspect, evenals in het Hollandse onderzoek, vrijwel de gehele variatie
in oppervlakte per man samenhangt.
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lijkt ons opgrond vanvoornoemde overwegingen gewenstvoor het gebied waarop onze programmeringen zijn afgestemd op globale wijze na te gaan hoe de
bedrijfsorganisatie en de bedrijfsresultaten in meer recente boekjaren samenhangen metverschillen inbedrijfsoppervlakte bij een gegeven arbeidsbezetting.
Uit het in V.l.1gestelde is duidelijk dat men zich hierbij op een terrein begeeft
waar vele voetangels en klemmen liggen. Men loopt immershet gevaar dat het
verkregen beeld mede beïnvloed is door al dan niet gemeten factoren die niet
oorzakelijk samenhangen met de oppervlakte per arbeidskracht. Het zou evenwel te ver voeren in het kader van deze publikatie aanvullende gegevens van de
betreffende bedrijven te verzamelen en een uitgebreide wiskundige analyse van
de beschikbare bedrijfsgegevens temaken.Wij zullen ons derhalve beperken tot
een indeling van de bedrijven naar oppervlakte grasland per man bij een gegeven arbeidsbezetting en een kritische beschouwing van het verkregen beeld,
onsdaarbij realiserend dat dezeindelingsterk overeenkomt met dievanhet eerst
besproken aspectuit debedrijfsvergelijkingen van het L.E.I.
Wij konden voor ons doel beschikken over de bedrijfsgegevens uit de L.E.I.boekhoudingen van de bij dit Instituut geadministreerde bedrijven uit het
Friese veenweidegebied. Deze bedrijven, in aantal variërend van 100 tot 150,
werden voor zes opeenvolgende boekjaren en wel van 1961/'62 t/m 1966/'67
ingedeeld in drie groepen, die uiteenlopen in gemiddelde bedrijfsoppervlakte
doch niet in gemiddelde arbeidsbezetting per bedrijf. Deze indeling vond plaats
met behulp van een grafiek waarin de oppervlakte grasland per man en de
arbeidsbezetting per bedrijf waren uitgezet. Aangezien bleek dat tussen deze
twee variabelen geen duidelijk verband bestond in dit materiaal, beantwoordde
een rechtstreekse indeling naar oppervlakte grasland per man aan ons doel. In
bijlage 8isdebij deindelingvan 1966/'67gebruikte grafiek weergegeven.
De verschillen die de drie groepen vertonen met betrekking tot de bedrijfsorganisatie en bedrijfsresultaten, gelijken in de opeenvolgende boekjaren zo
sterk op elkaar dat alleen de gegevens van het laatste boekjaar worden vermeld
(zie bijlage 9). Het beeld dat uit deze indeling naar voren komt, gelijkt zoals
verwacht in sterke mate op dat van het eerstbesproken aspect uit de L.E.I.bedrijfsvergelijkingen. Het kan als volgt worden samengevat. De bedrijven met
relatief weinig land hebben hun schaarste aan grond ten opzichte van de bedrijven met relatief veelland per arbeidskracht gemiddeld enigszins gecompenseerd
door een hogere veedichtheid, doch in veel geringere mate dan uit onze programmeringen als optimaal naar voren kwam. De stikstofgift is gemiddeld
slechtsbetrekkelijk weinigverhoogd evenalsdevoederaankopen per dier,en de
per eenheid grootvee gemaaide oppervlakte grasland isnauwelijks verlaagd. Het
ziet er naar uit dat de bedrijven met weinig land per man ook nog een geringe
compensatie hebben kunnen vinden in een kwalitatief en kwantitatief iets betere produktie per dier, waarschijnlijk als gevolg van een wat grotere zorg die
aan het vee kon worden besteed. De geringe verhoging van de opbrengsten per
dier die hiermee samenhangt, weegt juist op tegen de iets hogere bijkomende
voederkosten zodat het saldo van opbrengsten verminderd met bijkomende
voederkosten in de verschillende groepen vrijwel gelijk is. De samenstelling
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van de rundveestapel alsmede het afkalfpatroon van het melkvee, liepen in de
drie groepen gemiddeld vrijwel niet uiteen. De arbeidsprestatie, af te leiden uit
het aantal stuks veeen de ruwvoederwinning, is opdebedrijven met relatief veel
land gemiddeld aanzienlijk hoger dan op de bedrijven met relatief weinig land
als gevolg van het geringe verschil in veedichtheid per ha grasland. De bewerkingskosten per man zijn niet veel hoger, zodat de bedrijfsresultaten en de
kostprijs van de melk in de groep bedrijven met relatief veel land per arbeidskracht gemiddeld aanzienlijk gunstiger zijn dan in die met relatief weinig land
per arbeidskracht.
V.l.3. Enkele aanknopingspunten voorde huidige praktijk
Uit de voorgaande vergelijking van de resultaten van onze programmeringen
met het praktijkbeeld zoals dat in verschillende bedrijfsvergelijkingen naar voren komt, blijkt dat daartussen enerzijds in bepaalde opzichten overeenkomsten
bestaan enanderzijds ook duidelijke verschilpunten zijn aan tewijzen. Deze verschilpunten zijn, meer nog dan het deel van het beeld dat overeenstemt, interessant zowel met het oog op demogelijkheid debedrijfsresultaten inde praktijk te
verbeteren, als in verband met de wenselijkheid de bij de programmeringen gebruikte modellen juist met betrekking tot dezeverschillen opnieuw kritisch te
beschouwen. Wij willen deze twee punten nog eens in vogelvlucht aan de orde
stellen.
In de praktijk bestaan grote verschillen in resultaten tussen bedrijven met
relatief weinig land per man en bedrijven die bij eenzelfde arbeidsbezetting
overmeerland beschikken.Eerstgenoemde bedrijven zouden ditverschil hoogstwaarschijnlijk op tweeërlei wijze kunnen verkleinen, afgezien van de mogelijkheid een gunstiger verhouding tussen grond en arbeid tot stand te brengen.
In de eerste plaats wijzen onze programmeringen erop dat een verhoging van
de veedichtheid1 per ha grasland op de bedrijven met weinig land per man
hiertoe een mogelijkheid is. De uitkomsten uit de literatuur met inbegrip van
de bedrijfsvergelijkingen van het L.E.I. lijken dit te bevestigen. Het moet mogelijk zijn het grote verschil in arbeidsemciency dat in de praktijk bestaat tussen
bedrijven met uiteenlopende oppervlakte per man hierdoor grotendeels op te
heffen, althans bij het melken en de veeverzorging, zonder dat dit behoeft te
leiden tot aanzienlijk hogere bewerkingskosten per man. Deze verbetering van
de relatief lagearbeidsemciency op de bedrijven met weinigland per man, welke
verbetering plaatsvindt bij een gegeven verhouding van grond en arbeidsbezetting per bedrijf, behoeft waarschijnlijk geen belangrijke repercussies te hebben
met betrekking tot de produktie per dier in kwantitatief en kwalitatief opzicht,
afgezien van eenperiode van aanpassing. De stalruimte zal inverreweg demeeste gevallen moeten worden uitgebreid, maar de hieraan verbonden kosten
worden blijkens onze programmeringen overtroffen door de voordelen van de
grotere veestapel. Het benodigde voeder voor het extra vee kan gedeeltelijk
zelf worden geproduceerd door de stikstofgift te vergroten en misschien ook
1

Bij een gelijkblijvende bedrijfsstructuur betekent dit voor de veehouderij als geheel dus
een verdere stijging van demelkproduktie.
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door nog meer aandacht aan de beweiding te besteden. Voor een ander deel
zal hierin moeten worden voorzien door de voederaankopen per dier te vergroten. Hiermee gaat weliswaar een daling van het saldo per dier gepaard, maar
deresultaten van het bedrijf alsgeheel kunnen verbeteren.
Wij roepen in herinnering dat het inzicht in de vraag betreffende de hoogte
van de netto ZW-produktie van het grasland bij zware veedichtheid en stikstofbemesting, nog tamelijk gebrekkig genoemd moet worden.1 Zolang dit het
geval is, ishet waarschijnlijk een goede tactiek enige voorzichtigheid te betrachten met betrekking tot het realiseren van de hoogste veedichtheden uit onze
programmeringen, mede gezien het feit dat het voordeel van een veedichtheid
boven ca. 2,4 gve per ha betrekkelijk gering bleek (zie b.v. tabel 21). Overigens
zou ook bij een dergelijke voorlopig voorzichtige aanpassing van de bedrijfsorganisatie in de richting van de uitkomsten van onze programmeringen, de
veedichtheid op de bedrijven met weinig land per man gemiddeld aanmerkelijk
kunnen worden opgevoerd. In het boekjaar 1966/'67 was de gemiddelde veedichtheid van de groep L.E.I.-bedrijven uit het Friese veenweidegebied met
relatief weinigland per man (groep 1)namelijk slechts 1,96 gve per ha grasland,
terwijl slechts één bedrijf de veedichtheid van 2,4 gve per ha, die eerder ter bepaling van de gedachten werd genoemd, overtrof (zie spreidingsgrafiek in bijlage 10).
In de tweede plaats wijzen onze programmeringen erop, hierin ondersteund
door de uitkomsten van verschillende andere onderzoekingen, dat de bedrijven
met weinig land per man de samenstelling van de rundveestapel met voordeel
sterker op melkvee zouden kunnen afstemmen. Speciaal liggen er goede mogelijkheden voor deze differentiatie in de rundveehouderij, wanneer men zou kunnen komen tot afspraken met bedrijven diejongvee opfokken. Bedoeld worden
afspraken die leiden tot een beperking van de marge voor tussenhandel en
transport en een grotere zekerheid betreffende de kwaliteit van het vee, b.v.
door de kalveren van het eigen melkvee na opfok elders weer als drachtige of
versafgekalfde vaars aante trekken.
De bedrijven met relatief veel land per man (zie groep 3in bijlage 9) komen ten aanzien van hun bedrijfsorganisatie gemiddeld goed overeen met de uitkomsten van onze programmeringen, althans met die welke betrekking hebben
op een constante samenstelling van de veestapel. Zoals wij in hoofdstuk IV
zagen - ook de uitkomsten van verschillende andere onderzoekingen wezen
daarop - zouden bedrijven met veel grasland per man (b.v. meer dan 20 ha)
wel moeten overwegen dejongvee-opfok uit te breiden ten koste van de melkveestapel. Wij roepen in herinnering dat genoemde aanpassing van de bedrijfsorganisatie alleen dan voordeel oplevert voor dezebedrijven, indien het prijspeil
van dedrachtige vaarzen aanzienlijk hoger ligt dan degemiddelde prijs van over
de markt verhandelde dieren. Wij zagen ook dat deze hogere prijs van vaarzen
voor de potentiële afnemers, namelijk de bedrijven met weinig land per man,
geen bezwaar is aangezien eigen opfok daar nog duurder uitkomt. Ingeval
directe contacten zouden worden gelegd tussen de vaarzen aankopende en de
' Wijkomenhieropnaderterugopblz.162.
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vaarzen opfokkende bedrijven, waarbij de marge voor tussenhandel vrijwel
geheel zou kunnen worden uitgespaard, zouden laatstgenoemde bedrijven zich
met voordeel helemaal op dejongvee-opfok kunnen toeleggen en van de melkveehouderij afzien. Een dergelijke differentiatie in de rundveehouderij als hierboven is besproken, wordt in het Friese veenweidegebied op dit ogenblik vrijwel niet aangetroffen, doch begint blijkens enkele publikaties (zie KOKS, 1969
alsmede1.2.3 enIV.5)de laatste tijd welopgangtekomen in Noord-Brabant.
V.I.4. Een kritische herbeschouwing van de programmeringsmodellen
De modellen die gebruikt worden in programmeringsonderzoekingen geven
altijd een sterk vereenvoudigd beeld van de werkelijkheid. Dit is niet ontoelaatbaar indien devoor dat onderzoek essentiële samenhangen voldoende nauwkeurig en gedetailleerd zijn weergegeven. De vraag is evenwel of de mate van
vereenvoudiging niet zo groot is dat de werkelijke samenhangen niet goed met
het betreffende model zijn te bestuderen. In hoofdstuk II is de opzet van onze
programmeringsmodellen besproken, alsmede de technische en economische
uitgangspunten die deconcrete inhoud daarvan bepalen. Het lijkt onsjuist deze
modellen nog eenskritisch te bekijken, met name ten aanzien van de mate van
vereenvoudiging die daarin is toegepast, nu de uitkomsten van de programmeringen zijn besproken en vergeleken met de praktijk en met de resultaten van
andere onderzoekingen. Wij doen dit aan de hand van eenviertal vragen waarin
een steeds grotere afstand wordt genomen tot de modellen en hun feitelijke
inhoud.
In de eersteplaats vragen wijons af of de technische relaties behorend bijde
gekozen uitgangspunten voldoende gedetailleerd in de begintableaus zijn weergegeven. Zoals in hoofdstuk II is uiteengezet kozen wij een betrekkelijk sterk
gedifferentieerde opzet van de begintableaus. Dit gaf ons o.a. de mogelijkheid
meer inzicht te verkrijgen in de waarde van verschillende tussenprodukten en in
het effect van prijswijzigingen. Verder hebben wij getracht de kromlijnige substitutie- en transformatieverhoudingen die in de praktijk bestaan, b.v. ten aanzien van het verband tussen stikstofbemesting, gebruikswijze en netto ZWproduktie van het grasland, te benaderen door een vrij groot aantal activiteiten
tekiezen. Aangezien dezekeuze inhoudt dat de kromlijnige verbanden benaderd
worden door gebroken lijnen met betrekkelijk stompe hoeken tussen de afzonderlijke lineairegedeelten, werd verwacht dat de werkelijkheid in dit opzicht
weinig geweld zou worden aangedaan. Wij hebben geenreden nu de uitkomsten
bekend zijn een andere mening te zijn toegedaan. Integendeel, het feit dat de
uitkomsten aangeven dat de optimale bedrijfsplannen zich steeds bij betrekkelijk geringe prijswijzigingen aanpassen en dat deze aanpassingen vrijwel steeds
bestaan uit geringe veranderingen in de bedrijfsorganisatie, versterkt ons in
dezemening.
In de tweedeplaats stellen wijde vraagaan de orde in hoeverre de technische
en economische relaties zelf voldoende nauwkeurig zijn vastgesteld. In hoofdstuk
II bleek op een aantal terreinen niet alle benodigde informatie in de gewenste
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nauwkeurigheid ofdetaillering beschikbaar tezijn, hetgeenbij begrotingen weliswaar niet bepaald exceptioneel genoemd kan worden maar desondanks lastig
is. Met betrekking tot deze punten moest derhalve zo goed mogelijk een schatting worden gemaakt, welke schatting gebaseerd is op minder gedetailleerde
gegevens en bepaalde kwalitatieve overwegingen. De terreinen waarop dit
plaatsvond, zijn niet altijd van ondergeschikt belang voor de programmeringen
als geheel.
Zeer belangrijk in verband met de vraag tot welke hoogte de veedichtheid
onder bepaalde technische en economische verhoudingen met voordeel kan
wordenopgevoerd,isb.v.hetverband dat voorlaagveen-grasland bij gemiddelde
en uiteenlopende weersomstandigheden kan worden verwacht tussen stikstofgift en netto ZW-produktie bij verschillende niveaus van veedichtheid en de
daarmee samenhangende verschillen in graslandgebruik. In herinnering zij
geroepen dat wij bij de vaststelling van de in de programmeringen gehanteerde
relaties met betrekking tot dit punt (II.1.2), welverschillende relevante factoren
en hun invloed in kwalitatieve zin konden aangeven maar er niet in slaagden
voor alle factoren de kwantitatieve betekenis te bepalen. Verder technisch onderzoek op dit punt isderhalve gewenst, zeker met het oog op de hoge veedichtheden die de programmeringen als optimaal aanwijzen voor bedrijven met een
relatief geringe bedrijfsoppervlakte per man. Hierbij zal naar onze mening
vooral aandacht moeten worden besteed aan de laatste twee van de zes punten
die in II.1.2 in dit verband zijn besproken. Het betreft de vraag welke beweidingsverliezen bij hoge veedichtheid en stikstofbemesting ontstaan en welke
schade de grasmat in deze situatie door betreding ondervindt, in vergelijking
met hetgeen zich voordoet bij andere gebruikswijzen en lagere stikstofniveaus.
Ook is het gewenst de kennis te vergroten ten aanzien van de vraag hoe de beweidingsverliezen en de schade aan de grasmat door betreding bij hoge veedichtheden op laagveen-grasland kunnen worden beperkt en welke offers hieraan verbonden zijn. Daarbij behoeft niet uitsluitend gedacht te worden aan
maatregelen op het terrein van cultuurtechniek en waterhuishouding maar ook
dient te worden overwogen het melkvee's nachts op te stallen, speciaal bij zeer
hoge veedichtheid en in andere omstandigheden waarin moet worden bijgevoederd inde weideperiode.
Er isnog een punt op het terrein van de graslandproduktie dat wij hier in herinnering willen roepen. Het betreft het uitgangspunt dat in de weideperiode
niet behoeft te worden bijgevoederd indien het gemiddelde maaipercentage
40 of meer bedraagt. Het is duidelijk dat dit op normale weersomstandigheden
afgestemde maaipercentage niet gehaald kan worden wanneer de omstandigheden voor grasgroei en/of beweiding ongunstig zijn. In deze situatie gaat ons
uitgangspunt dus niet openzalmoeten worden bijgevoederd inde weideperiode,
wanneer althans een verhoging van de stikstofgift boven het door ons aangenomen maximum niet in aanmerking komt. Naar onze mening zijn de consequenties van dit punt voor de optimale bedrijfsorganisatie niet groot. In de bedrijfsplannen met hoge veedichtheid die aanleiding geven tot deze bijvoedering
in de weideperiode onder ongunstige omstandigheden, is de marginale waarde
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van weidegras blijkens de uitkomsten van de programmeringen immers zeer
hoog. Deze waarde is zelfs bijna even hoog als die van grassilage, welke gebaseerd is op de vervanging van aangekochte voedermiddelen. Hieruit mag geconcludeerd worden dat het bijna rendabel is deveedichtheid nog verder op te voeren, in welk geval ook onder normale omstandigheden in de weideperiode zou
moeten worden bijgevoederd. Het is duidelijk dat men in situaties waarin het
gemiddelde maaipercentage slechts 40 of weinig hoger bedraagt, wel rekening
dient te houden met ongunstiger weersomstandigheden door een extra voorraad
voeder aan te houden vanjaren met een goede groei voor eenjaar waarin in de
weideperiode moet worden bijgevoederd.
Ook de coëfficiënten met betrekking tot het werk konden niet altijd zo nauwkeurig worden vastgesteld als gewenst was. In hoofdstuk II wezen wij reeds
op het feit dat het moeilijk is om met behulp van de momenteel beschikbare
arbeidsgegevens, het verband aan te geven tussen de arbeidsbehoefte van een
bepaalde produktierichting en deomvangvan dieproduktierichting. Bij het verdere arbeidsonderzoek zalnaar onzemeningdan ook eenhoge prioriteit moeten
worden toegekend aan dit punt, speciaal met betrekking tot de veehouderij.
Dederdevraagdiemet betrekking tot de opzet van de programmeringsmodellen moet worden gesteld luidt als volgt. In hoeverrezijnbeperkingen of activiteiten buitenbeschouwinggelaten dieeigenlijk insamenhangmet dedooronsbesproken vraagstukken indebeschouwingzouden moeten worden betrokken.
Een beperking die in de praktijk in een aantal gevallen ongetwijfeld een rol
speeltisdevermogensvoorziening.Dezeisinonsonderzoekalsgelimiteerde factor
buiten beschouwing gelaten. Het lijkt ons bij programmeringen als deze overigensjuist in eerste instantie de bedrijfsplannen met het hoogste netto-overschot
en het hoogste arbeidsinkomen van de ondernemer te berekenen voor de situatie
dat de vermogensvoorziening niet beperkend werkt. Vervolgens kan men op
betrekkelijk eenvoudige wijze de plannen nog eens doorrekenen voor enkele
gevallen waarin minder vermogen beschikbaar is. Deze aanvulling op de berekeningen, die door onsniet is verricht, zou zeker interessant zijn. Bij programmeringen voor individuele bedrijven zalvanzelfsprekend inalleopzichten en dus
ook met betrekking tot dit punt, rekening moeten worden gehouden met de
omstandigheden en mogelijkheden vanhetdesbetreffende bedrijf.
De keuzemogelijkheden ten aanzien van de bedrijfsorganisatie zouden op
enkele punten uitgebreider kunnen zijn dan in onze modellen het geval is. Zo
zouden bijvoorbeeld meerdere beweidings- en ruwvoederwinningssystemen in
de beschouwing kunnen worden betrokken. Ook zou de mogelijkheid om de
verdeling van de grasgroei over hetjaar te beïnvloeden, door middel van de verdeling der stikstofbemesting, in de modellen kunnen worden opgenomen. Wij
hebben dit niet gedaan, enerzijds omdat wij dit gezien onze probleemstelling
niet als een absolute eis zagen, anderzijds omdat deze uitbreiding van de keuzemogelijkheden bij de ons bekende technische kennis te speculatief geacht werd.
Wanneer voldoende technische kennis opgenoemd terrein beschikbaar zou zijn,
zou deze uitbreiding van de modellen zeker moeten worden overwogen.
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Zoals bekend hebben wij het aantrekken van losse arbeid niet als alternatief
in de programmeringen opgenomen. Ook samenwerking tussen bedrijven ten
aanzien van machines en arbeid is buiten beschouwing gelaten, in tegenstelling
tot de mogelijkheid loonwerk te laten verrichten. Het opnemen van deze alternatieven indemodellen enhetvergelijken van dedaarmee verkregen uitkomsten
met die welke eerder berekend werden, zou ongetwijfeld een nuttige aanvulling
op ons onderzoek betekenen. Hetzelfde geldt voor de mogelijkheid efficiënter
opfokmethoden voor jongvee in de beschouwing te betrekken, in het bijzonder
voor dedaarop gespecialiseerde bedrijven.
Het kan niet worden ontkend dat wij onze vraagstelling hebben beperkt
door mestveehouderij en varkens- en pluimveehouderij buiten beschouwing te
laten. In werkelijkheid zullen deze takken van veehouderij veelal concurreren
met de in onze programmeringen opgenomen activiteiten. Opgemerkt zij overigens dat de gegevens van door het L.E.I. geadministreerde bedrijven erop lijken
tewijzen, dat dezeconcurrentie zichniet sterklaat gevoeleninhetgebied waarop
onze berekeningen zijn afgestemd. Wellicht hangt dit samen met voorkeuren
van de boeren in dit gebied. Dit neemt niet weg dat het interessant zou zijn de
modellen uit tebreiden met op deze takken van veehouderij betrekking hebbende activiteiten ter vergelijking met de eerder besproken uitkomsten. Hetzelfde geldt voor het verwerken van melk tot kaas op het eigen bedrijf (zie b.v.
DIJKSTRA, 1964 en 1966; SCHEER, 1964; SLUIMAN, 1965en REITSMA, 1969).
In de vierdeplaats vragen wijons af in hoeverre een statische benaderingvan
onzeprobleemstelling zinvol is voordepraktijk. In 1.3noemden wij de in programmeringsonderzoekingen gebruikelijke benaderingswijze die ook in deze
studie is toegepast: 'vergelijkend statisch'. Bij deze benaderingswijze worden
optimale plannen berekend voor verschillende situaties die uiteenlopen met betrekking tot de uitrusting met niet volledig variabele produktiemiddelen, zoals
trekkracht, werktuigen en grond. Deze situaties worden ook onderling vergeleken, zodat men een indruk krijgt welke uitrusting met genoemde produktiemiddelen tot de gunstigste bedrijfsresultaten leidt. Het is duidelijk dat bij deze
vergelijking van op zichzelf statische bedrijfsorganisaties impliciet wordt aangenomen dat men nog de vrije keuze heeft ten aanzien van de bedrijfsuitrusting.
In werkelijkheid heeft men echter temaken met een gegeven situatievan waaruit
men kan overgaan naar de meer gewenste bedrijfsuitrusting en het bijbehorende
optimale plan. Bij de beantwoording van devraag hoe een dergelijke aanpassing
het best kan worden uitgevoerd en wat de kosten daarvan zijn, laat de gebruikelijke vorm van lineaire programmering ons in de steek. Wij willen aan de betekenis van dit punt met betrekking tot onze uitkomsten nog enige aandacht
besteden, waarbij wij speciaal de aanpassingen in bedrijfsuitrusting en bedrijfsorganisatie bij toenemende oppervlakte grasland per man op het oog hebben.
Roepen wij eerst de uitkomsten van hoofdstuk III betreffende een constante
samenstelling van de veestapel in herinnering. Zoals bekend is in deze uitkomsten de omvang van de veestapel vrijwel gelijk op bedrijven die sterk uiteenlopen naar oppervlakte grasland per man, althans in het oppervlakte-traject
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waarin de arbeid beperkend is. Uitgaande van een optimaal bedrijfsplan bij een
geringe oppervlakte grasland per man, behoeft derhalve bij uitbreiding van het
bedrijfsareaal geen extra vee te worden aangekocht. Ook de stalruimte behoeft
dus niet te worden uitgebreid. Wel worden blijkens de programmeringen bij
grotere oppervlakte per man werktuigeninventarissen voordeliger met een grotere capaciteit ten aanzien van de ruwvoederwinning. Overschakeling op een
meer uitgebreide werktuigeninventaris zal ongetwijfeld meer kosten met zich
meebrengen dan het verschil in werktuigkosten van beide situaties ingeval op
dit punt nog een vrije keuze kan worden gemaakt. Zoals wij hebben besproken
is het verschil in bedrijfsresultaten tussen twee opeenvolgende werktuigeninventarissen echter meestal over een betrekkelijk lang oppervlakte-traject
gering. Men zou dus zonder belangrijke inkomensderving met deze aanpassing
van werktuigeninventaris kunnen wachten tot een geschikt moment, b.v. wanneereen of meer werktuigen toch aan vervanging toe zouden zijn. Wat het extra
land betreft dat ter vergroting van de oppervlakte per man bij een bedrijf gevoegd wordt, dit zal in de praktijk lang niet altijd aan het bedrijf zelf grenzen.
In dat geval zal dus bij een bedrijfsvergroting rekening moeten worden gehouden met hogere arbeidsbehoeften voor het nieuw aangetrokken land, hoewel
men het effect hiervan zal trachten te beperken door een aangepast graslandgebruik. Dit laatste betreft overigens een punt waarmee ook bij de gebruikelijke wijze van lineaire programmering rekening zou kunnen worden gehouden.
Bij de bedrijfsplannen met een variabele samenstelling van de veestapel treedt
bij toenemende oppervlakte grasland per man nog een aanpassingsprobleem
op, namelijk de noodzaak de aard van de stalling aan te passen aan de verschuivingen in de samenstelling van de veestapel. In de bedrijfsplannen met melkvee
is de omvang van de veestapel, gemeten in eenheden grootvee, weer niet sterk
verschillend voor bedrijven met uiteenlopende oppervlakte grasland per man,
althans inhet oppervlakte-traject waarindearbeid beperkend is.In het bijzonder
is er een tegengestelde beweging van de aantallen melkkoeien en pinken, zodat
hier geen grote problemen met betrekking tot de stalling zullen liggen. Het plan
zonder melkvee bij relatief grote oppervlakte grasland per man vraagt wel een
duidelijke aanpassing van de gebouwen. Hiermee gaan, afhankelijk van de uitgangssituatie, hoogstwaarschijnlijk hogere kosten gepaard dan de extra gebouwenkosten die voor dit plan in rekening werden gebracht in de programmeringen, waarbij er immers van werd uitgegaan dat nog een vrije keuze kon worden gemaakt ten aanzien van de gebouwen.
Samenvattend menen wij te mogen stellen dat een niet-dynamisch gebruik
van lineaire programmeringsmodellen weliswaar een simplificatie van de praktijk betekent, ook bij constante prijzen en een gegeven stand van de techniek,
doch dat de kwantitatieve betekenis daarvan voor onze programmeringsresultaten niet zo groot is. Het is mogelijk dat deze conclusie anders moet luiden,
wanneer de vooruitgang in de technologie alsmede de ontwikkeling in de prijsverhoudingen welke zich voordoen mede in de beschouwing worden betrokken.
Wij willen hierop echter terugkomen in de volgende paragraaf waar wij ingaan
op de vraag welk onderzoek voor de toekomstige praktijk gewenst is.
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V.2. ONDERZOEK VOOR DE TOEKOMSTIGE PRAKTIJK

De landbouw verkeert in voortdurende ontwikkeling, vooral met betrekking
tot de produktiemethoden. Ook de rundveehouderij-graslandbedrijven vertonen op dit punt een sterke dynamiek. Speciaal op het terrein van de arbeidsmethoden is de laatste jaren snelle vooruitgang geboekt. Zelfs gedurende de
periode waarin aan het onderzoek van deze publikatie is gewerkt (vanaf eind
1963), is deze vooruitgang duidelijk waarneembaar. Methoden die aan het begin van deze periode nieuwter beschikking kwamen worden nu algemeen toegepast en methoden die toen gemeengoed waren worden nu als verouderd beschouwd. De verhoging van deproduktiviteit van grasland en veeisveel minder
snel gegaan.
Het is duidelijk dat de hierboven aangestipte ontwikkeling met betrekking
tot de produktiemethoden, centraal moet staan in onderzoek dat op de praktijk
van de toekomst gericht is. Wij willen in het kort ingaan op de vraag wat de
inhoud zal moeten zijn van bedoeld onderzoek, voorzover dat verband houdt
met de aan deze publikatie ten grondslag liggende probleemstelling. Eerst zullenwijdaarbij onzeaandacht richten opprogrammeringsonderzoek rechtstreeks
ten dienste van het bedrijfsbeleid en vervolgens op programmeringsonderzoek
ten dienste van het technisch-onderzoekbeleid. Programmeringsonderzoek
speciaal ten dienste van het landbouwbeleid, b.v. gericht op het vergroten van
het inzicht in de krachten die een rol spelen bij bedrijfsbeëindiging en bedrijfsvergroting, zullen wij buiten beschouwing laten. Overigens kunnen vanzelfsprekend ook de resultaten van de beide andere typen hun waarde hebben voor
het landbouwbeleid, zoals b.v. ook wordt gesteld door MOL (1964)en gedemonstreerd door MEIJERMAN(1966).
V.2.1. Programmeringen ten dienste vanhetbedrijfsbeleid
Programmeringen gericht op de rundveehouderij-graslandbedrijven van de
toekomst, moeten zijn afgestemd op de technische en economische verhoudingen waarmee deze bedrijven dan te maken zullen hebben. Deze verhoudingen
staan nu nog niet vast, reden waarom wij in deze publikatie zijn uitgegaan van
de verhoudingen dieten tijde van het onderzoek golden. Zelfs de kwantificering
daarvan bleek zoals bekend niet altijd met volledig bevredigende nauwkeurigheid tekunnen plaatsvinden.
Dit alles neemt niet wegdat met betrekking tot de technische en economische
verhoudingen waaronder in de toekomst geproduceerd zal worden toch wel
voorspellingen zijn te doen die een grote mate van waarschijnlijkheid bezitten,
zeker wanneer men de nabije toekomst op het oog heeft. In een tijd van technologische vooruitgang bevindt zich immers steeds een aantal nieuwe produktiemethoden en verbeteringen van produktiemethoden, in de 'pijpleiding' tussen
onderzoekstadium en algemene toepassing. Dit is speciaal het geval met betrekkingtot werktuigen enarbeidsmethoden. Hoeweleenbedrijfseconomisch onderzoeker zich uitvoerig dient te oriënteren over de aard van de technische verhoudingen, toch is hij onvoldoende op de hoogte van de meest recente ontwikke166
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lingen op de verschillende terreinen om op eigen kracht deze nieuwe methoden
in de programmeringsmodellen te kunnen inbouwen. Een intensieve samenwerking tussen de betreffende bedrijfseconoom en technische onderzoekers
van verschillende vakgebieden is daartoe een absoluut vereiste. Bedoelde samenwerking begint zich in ons land de laatste jaren overigens duidelijk af te
tekenen. Deze samenwerking, nu nog min of meer incidenteel van aard, zou
naar onze mening moeten uitgroeien tot een systematische coöperatie waarvoor
een essentiële plaats wordt ingeruimd in het werkplan van de betrokken instellingen. De Commissie 'Synthese Technisch en Economisch Onderzoek Weidebedrijven' welke in 1965 op instigatie van het Ministerie van Landbouw is ingesteld, werkt in dit opzicht ongetwijfeld bevorderend voor het onderzoekterrein dat betrekking heeft op rundveehouderij-graslandbedrijven.
De uitkomsten van dergelijke programmeringen met nieuwe produktiemethoden zouden waardevol zijn voor allebetrokken onderzoekers. Zowel voor
de bedrijfseconomische als de technische onderzoekers is het immers belangrijk
te weten wat het effect is van nieuwe produktiemethoden op de te verwachten
bedrijfsuitkomsten. Vanuit bedrijfseconomisch gezichtspunt zou men bij de in
hoofdstuk I geformuleerde probleemstelling daarnaast vooral geïnteresseerd
zijn in het effect van de in beschouwing genomen produktiemethoden op de optimale bedrijfsorganisatie van rundveehouderij-graslandbedrijven met uiteenlopende oppervlakte grasland per man. Speciaal de intensiteit van de graslandproduktie, de koppeling tussen graslandexploitatie en rundveehouderij per
bedrijf, en de samenstelling van de rundveestapel bij uiteenlopende oppervlakte
per man zouden daarbij de aandacht hebben, evenals devraag naar de optimale
verhouding tussen bedrijfsoppervlakte en arbeidsbezetting.
Programmeringen voor de toekomstige praktijk vanuit deze probleemstelling
zouden dezelfde opzet kunnen hebben als de modellen die wij in dit onderzoek
gebruikten. Enkele voorbeelden van onze bedoeling zijn trouwens in hoofdstuk
III te vinden. Zo gingen wij het effect op bedrijfsorganisatie, bedrijfsresultaten
en optimale bedrijfsoppervlakte na van verschillen in werktuigeninventarissen
en uiteenlopende arbeidsmethoden voor de winningvan hooi en grassilage. Ook
onderzochten wij debetekenis van verschillen in arbeidsefficiency bij het melken
en eveneens werden berekeningen gemaakt betreffende het effect van een hoger
produktievermogen van het vee. Dergelijke berekeningen zouden in samenwerking met deskundigen op het gebied van arbeid, werktuigen en gebouwen
kunnen worden gemaakt voor de modernste arbeidsmethoden. Evenzo zouden
nieuwe produktiemethoden op andere terreinen in samenwerking met desbetreffende deskundigen in de modellen kunnen worden ingebouwd.
Programmeringen ten dienste van de toekomstige praktijk moeten niet alleen
betrekking hebben op de technische verhoudingen die waarschijnlijk zullen
gelden op het tijdstip waarop de programmeringen zijn afgestemd, ook de dan
te verwachten prijsverhoudingen zullen in deze berekeningen moeten worden
gebruikt. De schatting van bedoelde prijzen is zeker zo speculatief als die van
de technische verhoudingen. Van bepaalde kostenfactoren, zoals de arbeid, kan
waarschijnlijk met een niet al te grote kans op belangrijke afwijkingen de trend
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van de laatste jaren worden doorgetrokken. Bij andere kostenfactoren, zoals
grond en aangekocht voeder, is de kans op foutieve schattingen daarentegen
vermoedelijk groter. Ook ten aanzien van de opbrengstprijzen van de belangrijkste produkten van de rundveehouderij-graslandbedrijven is het veel minder
zeker dat de stijging in dezelfde mate door zal gaan als delaatstejaren het geval
isgeweest. De beste oplossing zal waarschijnlijk zijn te programmeren met twee
of drie prijsniveau's, b.v.met het verwachte prijsniveau en met een optimistische
en pessimistische schatting. Overigens gaat het bij het onderzoek vanuit onze
probleemstelling, zoals in het voorgaande meermalen isgesteld, niet in de eerste
plaats om de absolute hoogte van het inkomen. Veeleer staat de vraag centraal
welke bedrijfsorganisatie onder de te verwachten technische en economische
verhoudingen kan leiden tot de gunstigste bedrijfsresultaten en bij welke bedrijfsoppervlakte het hoogste arbeidsinkomen kan worden behaald. Wij gaan
er daarbij vanuit dat er voor rundveehouderij-graslandbedrijven in de toekomst
bestaansmogelijkheden blijven. Deze gedachte is gebaseerd op de verwachting
dat althans in het eerstvolgende decennium graslandexploitatie met rundveehouderij niet zal worden weggeconcurreerd door algemeen gebruik voor menselijke consumptie van melk- en vleesvervangende preparaten, zoals b.v. fabrieksmatig uit plantaardige produkten kunnen worden bereid.
Ook zonder dergelijke op de toekomst gerichte programmeringen uit te voeren, kan wel een globale voorspelling worden gedaan betreffende de richting
waarin dealdusberekende bedrijfsplannen zullenverschillen van diewelkein de
hoofdstukken III en IV zijn besproken. Naar analogie van de uitkomsten in
III.3.3.1 heeft verdere vergroting van de bewerkingscapaciteit bij het melken
en de veeverzorging, bij gegeven bedrijfsoppervlakte en arbeidsbezetting ongetwijfeld een verhoging van de veedichtheid tot gevolg, althans indien de
arbeid vóór devergroting vande bewerkingscapaciteit beperkend was.In de vergrote voederbehoefte zal worden voorzien door de intensiteit van de graslandproduktie op te voeren en de voederaankopen enigszins te verhogen. Ingeval
de intensiteit van de graslandproduktie reeds maximaal is, zal een steeds groter
deel van het gras voor beweiding worden bestemd en zullen de voederaankopen
sterker toenemen. De marginale waarde van land en de optimale bedrijfsoppervlakte worden duidelijk groter. Dit betekent een verdere aansporing de
oppervlakte grasland per man tevergroten, hetgeen intoenemende mate vergrotingvan de bedrijfsoppervlakte moet inhouden. Verdere vergroting vande bewerkingscapaciteit perman voor dewinningvanhooi engrassilage zal naar analogievan deuitkomsten inIII.3.3.2bij gegeven bedrijfsoppervlakte enarbeidsbezetting deveedichtheid waarschijnlijk niet of slechts in geringe mate vergroten.
Dezetoenamevan debewerkingscapaciteit zalbij relatief grote oppervlakte per
manvermoedelijk overwegendwordengebruiktvoordevervangingvanloonwerk
bij de veldwerkzaamheden. Bijgeringe oppervlakte per man zal waarschijnlijk
tevens eenvervanging van aangekocht door eigengewonnen voeder optreden.
Zoals bekend berekenden wij voor tweemans rundveehouderij-graslandbedrijven met een goede verkaveling en traditionele doch in hun soort doel168
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matige gebouwen, een optimale bedrijfsoppervlakte die afhankelijk van de gebruikte arbeidsmethoden uiteenliep van 37 tot 45 ha. Hoeveel deze zal stijgen
bij gebruik van de modernste arbeidsmethoden valt zonder uitvoerig onderzoek
dienaangaande niet te zeggen. Doch wanneer wij om de gedachten te bepalen
aannemen dat de arbeidsbehoefte bij aanwending van de modernste nu bekende
arbeidsmethoden zou kunnen worden teruggebracht tot ca. 80% van ons gunstigste uitgangspunt, dan zou het optimale bedrijfsareaal van tweemans rundveehouderij-graslandbedrijven waarschijnlijk liggen bij ca. 55 ha. Op bedrijven
die hiervan enigszins afwijken in oppervlakte zouden de bedrijfsresultaten overigens slechts weinig lager behoeven te zijn. Vanzelfsprekend zou deze optimale
bedrijfsoppervlakte groter zijn indien langer wordt gewerkt dan wij hebben aangenomen en kleiner bij een arbeidstijdverkorting. Vergroting van de bewerkingscapaciteit per man wordt meestal tot stand gebracht door de aanschaf
van grotere en duurdere machines. Hierdoor zal de koppeling van rundveehouderij en graslandexploitatie per bedrijf enigszins losser worden gemaakt en
de differentiatie binnen derundveehouderij tussen bedrijven met uiteenlopende
oppervlakte per man in de hand gewerkt. Overigens zij er aan herinnerd dat de
koppeling van rundveehouderij en graslandexploitatie hecht is,zeker voorzover
hetbeweiding betreft.
De laatstejaren zijn de pacht en vooral de loonkosten aanzienlijk sterker gestegen dan de opbrengstprijzen van de produkten van rundveehouderij-graslandbedrijven. De prijzen van werktuigen en vooral de variabele kosten zoals
kunstmest, veevoeder en brandstoffen zijn daarentegen minder sterk gestegen
dan de opbrengsten van melk, vee en vlees (L.E.I.-C.B.S., 1968, blz. 147-148).
Deze prijsontwikkeling bevordert een verhoging van de veedichtheid door middel van opvoering van de intensiteit der graslandproduktie en vergroting van de
voederaankopen, bij gegeven bedrijfsoppervlakte en arbeidsbezetting. Nu staat
het geenszins vast dat deze prijsontwikkeling zich in de eerstkomende jaren zal
voortzetten. Speciaal is het de vraag of de opbrengstprijzen van melk, vee en
vlees sneller zullen blijven stijgen dan het prijsniveau van de variabele kosten.
Overigens moet niet uit het oog worden verloren dat een stijging van de opbrengstprijzen dieprocentueel gelijk ofietslager isdan dievan devariabele kosten nog wel degelijk een hogere veedichtheid kan bevorderen. Omdat deze variabele kosten slechts een deel van de opbrengstprijs uitmaken, kan het saldo
per dierbijeendergelijke prijsontwikkeling immers nog stijgen.
De sterke stijging van de lonen en de daarbij ten achter blijvende prijsstijging
van werktuigen en trekkracht versterkt vanzelfsprekend het opvoeren van debewerkingscapaciteit per man. Dit zal overigens per bedrijf steeds minder het
karakter van een feitelijke substitutie van arbeid door werktuigen krijgen, maar
zal meer en meer tot stand moeten worden gebracht door een uitbreiding van de
werktuigeninventaris die gepaard gaat met vergroting van de bedrijfsoppervlakte bij gelijkblijvende arbeidsbezetting. Indien de prijsstijging van landbouwwerktuigen achterblijft bij de gemiddelde stijging van kosten en opbrengsten,
dan zou hierdoor de differentiatie van de bedrijven enigszins kunnen worden
tegengegaan, maar deze invloed weegt ongetwijfeld niet op tegen het eerderMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 70-3 (1970)
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genoemde differentiatie bevorderende effect van de vooruitgang in de techniek.
De programmeringen waarover in het voorgaande is gesproken, zouden naar
onze mening in eerste instantie het best kunnen worden uitgevoerd met de gebruikelijke wijze van lineaire programmering die wij 'vergelijkend statisch'
noemden. Daarna zou gebruik van dynamische lineaire programmering ter
verfijning van het verkregen beeld kunnen worden overwogen. Voor onderzoekingen met een 'normatief' karakter, zoals ons voor ogen staan, is een vorm
van dynamische lineaire programmering te verkiezen zoals door LOFTSGARD en
HEADY (1959) is beschreven en onder andere door KÖHNE (1968) is toegepast.
Minder in aanmerking komt naar onze mening de zogenaamde 'recursive
programming' (zie b.v. DAY, 1963en HEIDHUES, 1966),welke methode speciaal
geschikt lijkt voor onderzoekingen met een 'positief' karakter.
V.2.2. Programmeringen ten dienste vanhet technisch-onderzoekbeleid
Uitkomsten van programmeringen die in eerste instantie zijn gericht op het
bedrijfsbeleid kunnen als nevenprodukt ontegenzeggelijk ook aanknopingspunten geven voor andere doeleinden. In dit verband wezen wij in het voorgaande op deinformatie die dergelijke berekeningen opleveren voor landbouwbeleid en technisch onderzoek. Speciaal op laatstgenoemd doel afgestemde
programmeringen zouden deinformatie voor hettechnisch-onderzoekbeleid nog
aanzienlijk kunnen verbeteren. In dergelijke programmeringen zou technische
vooruitgang op verschillende terreinen kunnen worden gesimuleerd door de
hierop betrekking hebbende coëfficiënten in deprogrammeringsmodellen te wijzigen in gunstige zin. Met deze aldus gewijzigde modellen zou kunnen worden
berekend wat de te verwachten voordelen zijn van realisering van de desbetreffende gesimuleerde vooruitgang. De uitkomsten van deze berekeningen zouden
ongetwijfeld eenwaardevolle bijdrage kunnen leveren tot het vinden van keuzecriteria bij het technisch onderzoek. Zij zouden immers uitwijzen op welke
terreinen de grootste financiële voordelen mogen worden verwacht voor de
praktijk door verbetering van de produktiemethoden. Deze programmeringen
kunnen, voorzover daaraan behoefte zou blijken te bestaan, worden uitgevoerd
als vervolg op die voor het bedrijfsbeleid en wel met dezelfde opzet van de modellen.
Met betrekking tot het terrein van arbeid en arbeidsmethoden geven de programmeringen ten dienste van het bedrijfsbeleid b.v. inzicht in de marginale
waarde per man-uur inde verschillende perioden van het jaar, en in de vraag
naar heteffect opdeoptimale bedrijfsorganisatie endebedrijfsresultaten van het
gebruik van minder of meer moderne arbeidsmethoden voor bepaalde werkzaamheden. Door wijziging van de desbetreffende coëfficiënten in de begintableaus kan een verdere - nu nog niet te realiseren - opvoering van de arbeidsefficiency worden gesimuleerd en wel voor verschillende werkzaamheden, zodat
eenbeter inzicht kanwordenverkregen indevraaginwelkerichting aanwending
van onderzoekcapaciteit op dit terrein het meeste voordeel voor de praktijk belooft. Evenzo geven de programmeringen ten dienste van het bedrijfsbeleid met
betrekking tot de graslandexploitatie inzicht in de marginale waarde van gras
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voor beweiding in en buiten de top van het groeiseizoen en in de marginale
waarde van geconserveerde graslandprodukten. Door wijziging van de desbetreffende coëfficiënten zou b.v. kunnen worden nagegaan wat het te verwachten effect op bedrijfsorganisatie en bedrijfsresultaten zou zijn van een regelmatiger verdeling van de grasgroei over het seizoen. Met betrekking tot de veefokkerij geven de programmeringen ten dienste van het bedrijfsbeleid inzicht in
de betekenis van een hoger produktievermogen van het vee bij een gegeven gemiddelde produktieve levensduur, voor bedrijfsorganisatie en bedrijfsresultaten.
Men zou debetekenis hiervan b.v.kunnen vergelijken met dievaneen verhoging
van de gemiddelde produktieve levensduur van het vee, door speciaal op laatstgenoemd punt gerichte programmeringen uit te voeren.
Bovengenoemde summiere voorbeelden zijn niet bedoeld om een overzicht
te geven van de onderwerpen die in programmeringen ten dienste van het technisch-onderzoekbeleid kunnen worden onderzocht. Het was onze bedoeling
met deze voorbeelden een verduidelijking te geven van de bestaande mogelijkheden om naast de voor elk bedrijfseconomisch onderzoek onontbeerlijke informatiestroom van technische naar bedrijfseconomische onderzoekers, informatie in omgekeerde richtingteverstrekken
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SUMMARY
THE STRUCTURE OF DAIRY - GRASSLAND FARMS
A LINEAR PROGRAMMING STUDY FOR FARMS WITH DIVERGING
GRASSLAND AREA AND A FIXED LABOUR FORCE OF TWO MEN

I. INTRODUCTION1

The Netherlands have a large group of farms with grassland as the sole form
of land utilization and cattle as the only economically important animal species.
The major part of the food for the cattle on these farms consists of homegrown
grassland products. In most casesasignificant amount of supplementary feeding
such asconcentrates and other purchased feed-stuffs are administered in winter
only.
There are several causes for which the structure of the dairy-grassland farms
can be more variegated than it seems at first sight. Some of these factors being
of fundamental importance to dairy-grassland farms form the theme of the
present study.
In the first place the question arises whether roughage production and its
turn-over into animal products should beintegrated into onefirm or divided between two firms. Even if it is economically desirable to combine roughage production and dairy cattle husbandry,the questionhastobe answered whether the
combination should becomplete or incomplete. Integration iscomplete ifgrassland production isattuned to the requirements of dairy cattle husbandry. In this
situation the course of grass growth (fig. 5) and feeding requirements of the
cattle during one year implies that slightly less than half of the grass production
is fed as conserved food when the cattle pass the winter indoors. The combination of grassland production and dairy cattle husbandry per farm is incomplete
when stocking density per ha of grassland isso high that all the grass or practically allof it is grazed during summer. Thenall the feed for thewinter season or
nearly all of it is purchased.
In the second place a choice should be made as to the intensity of grassland
production, which can be varied considerably by application of nitrogen fertilizers. This choice has itsconsequences for the herd sizeand for the ratio between
purchased and homegrown feed-stuffs per animal.
In the third place it should be considered whether some differentiation can be
effected within the dairy cattle husbandry i.e. the raising of young cattle and
milk production by separate farms.
When the possibilities of varying the organization of dairy-grassland farms
are explored on short run, the relation between available production factors per
farm should be regarded as cardinal, particularly between those which cannot
1
We areindebted to Mr. G. FRANKEN (Dept. Agric.Plant Breeding)and lr.A. OSINGA (Dept.
Animal Husbandry) for their helpful advice on the translation of this summary.
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be acquired or repelled any time in any quantity, or if so, only at heavy financial
sacrifices. Examples are accomodation and in particular the relation between
grassland and working capacity, the latter being governed by the factors labour,
equipment and traction. The optional production processes for designing the
optimum farm plan vary markedly concerning the ratio in which they require
grassland area and working capacity. It may be assumed that in a particular
situation the production processes will be selected in such a way that the requirements of grassland and working capacity in the optimum farm plan - dependent on other factors such as price ratios - are more or less the reflection of
the ratio between available grassland and working capacity.
As appears from the literature consulted, no exhaustive study has yet been
made of all alternatives in mutual relation. Besides, in many cases models have
been used giving a rather simplified picture of the actual situation. This is why
itwasconsidereddesirableto investigatethevariousinterrelated alternatives ina
seriesof co-ordinated calculationswhichshouldapproach realityas close as possible.Thisstudywascarriedoutfordairy-grasslandfarms employingafixedlabour
force of two men (including the farmer). The grassland area was varied considerably. This variation enabled not only to calculate the optimum plan for each
farm area but also which farm size is optimum for the given labour force. Different situations are investigated concerning buildings, implements and machinery, production level of the cattle and price ratios. Beef production is not considered. Chapter II goes further into the technical and economic relations on
which thecalculations are based. The estimation ofcosts and yieldsper category
of cattle could not be made as accurately as for a herd with a given ratio between young stock and dairy cows. So the first investigations were based on a
constant herd composition. Chapter III deals with the results of this part of the
study and chapter IV with those recorded for a variable herd composition. A
finaldiscussion isgiveninchapter V.

II. INPUT/OUTPUT RELATIONS AND RESEARCH METHODS

The technical and economic relations on which this study is based (more
precise data have been published in a separate documentation report) apply to
the conditions of the peat grassland district of Friesland. They primarily concern the financial year 1964-65.
Grassland
As far as the grassland area is concerned exploitation by a tenant-farmer
was initially considered. Later on exploitation of farmer owned land was also
taken into consideration.
The grassland was assumed to be of good quality with proper lay-out and
drainage. Nitrogen fertilization may vary between 50kg and 250 kg pure fertilizer-N per ha. P and K are applied according to the standards, depending on
type ofuse which may range from grazing only to cutting only. Besides conservedgrassland products can bepurchased and sold.
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 70-3 (1970)
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For aparticular soil quality net SEproduction ofthe grassland issupposed to
depend on amount of N and on type of use. With all types of use the marginal
return of grassland production to nitrogen fertilization decreases as the amount
ofN-fertilizer increases. This decrease ismost rapid in case of exclusive or practically exclusive grazing. If a slight amount of fertilizer is applied, it is assumed
that types of use with partial or exclusive cutting initially lead to a lag in net SE
production. When the amount of N-fertilizer is increased this lag is
reduced and even converted into a lead as compared with exclusive or practicallyexclusivegrazing(table 1 and 2).
If the herd size is constant the seasonal cutting pattern is of course markedly
determined by the shape of the curve of grass growth (fig. 5). Besides it depends
on the percentage of cut grassland area1. On the basis of data from the farm
accounts kept by the Agricultural Economics Research Institute in The Hague
quantitative estimations have been made of the seasonal cutting pattern at
varying percentages of cut grassland area (fig. 6). The same data were used in
determining hay and silageyieldsper cuttingindifferent months (table3).
Buildings
The farm buildings are supposed to be of an efficient conventional type (including a barn with a store room, an implement shed and a built-out doublerange cow-shed). Most calculationsinclude buildingcosts per animal based on
replacement value. This applies to the situation in which no selection has yet
been made for buildings and to the situation in which buildings are a limiting
factor, although theycan beenlarged. Other serialcalculations havebeen made,
marginal buildings costsbeingput at zero.Thisconcerns the situation in which
thebuildings are no limiting factor.
Cattle andfeed rations
As stated before the herd composition is kept constant in the calculations of
chapter III. According to the average conditions of the peat grassland district in
Friesland the selection of size of young breeding stock has been suited to the
own dairy herd requirements and have some young animals left for sale. On
average 140 animal units are kept per 100 dairy cows. In the calculations of
chapter IV, in which herd composition may vary, the cattle have been divided
into three categories. In addition to dairy cows two categories of young cattle
have been distinguished, of which one relates to calves up to the age of about
6 months (at the end of the first grazing season).The other category includes the
age group of six months and up to the end of the first gestation. Initially milk
production has been put at 4100kg per cow per year and later on the effect of a
higher production level has been studied.
With the aid of linear programming seven rations have been designed for
milking cows. These rations meet feeding requirements of maintenance and
production of 10kg milk a day. The ratio between homegrown and purchased
1

Cutareaasapercentageofgrasslandarea.Whene.g.fiftypercent ofthegrassland areais
cutonceandtheotherfiftypercenttwice,thecutgrasslandareaamountsto150%.
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feed-stuffs in the rations varies between the maximum amount of homegrown
roughagegoverned byintake capacity and 100%purchased feed throughout the
year. A proper concentrate mixture meets the feeding requirements of that part
of milk production which exceeds 10kg per cow per day. Rations with similar
proportions betweenhomegrown andpurchased feeds as have been designed for
milking cows have also been adopted for young cattle of different ages.
Labour
The labour required by the various activities is closely associated with available equipment. In thefirst place there arefour optional sets ofimplements and
machinery which vary chiefly in hay and silage making capacity (table 8).
Furthermore calculations have been made in which it is assumed that milking
can be speeded up by adjustment of the four sets of implements and machinery
adopted previously. Also a set of implements and machinery is considered by
which it ismade possible to employ labour-saving methods for milking and hay
and silage making.
It is assumed that no casual labour can be attracted, but a contractor can be
hired for several activities.
Research methods
The study was carried out linear programming being used. In the first set of
calculations the grassland area was treated as a variable resource restriction.
Later on the normal type of linear programming was used. In this case the
grassland area wasfixedconsecutively to severalsizes.
In the basic computational tables the processes were disaggregated to a high
extent to obtain better information as compared with amore aggregated design.
Basic computational table no. 1is given in appendix no. la. Appendix no. 3
contains themodified part of this model concerning the situation inwhich herd
composition may vary.
III. THE RESULTS FOR A CONSTANT HERD COMPOSITION

In this chapter the relation is studied between available grassland area, farm
plan and financial outcome with aconstant herd composition.
Nograsslandavailable
As appears from the results a complete separation between milk and roughage
production is not advantageous in the assumed conditions. In dairy farms without grassland the gross returns outweigh the variable costs only if higher yields
per cow are achieved than was adopted initially (III.3.1), or ifmarginal building
costs per animal are zero (III.3.2). But even in these situations the labour income1of dairy farms without grassland would turn out to be strongly negative.
1
'Labourincome' meansgrossreturns minusallfixedand variablecosts,excluding thoseofregular labour aswellas thosefor themanagerial and risk bearingfunctions of thefarmer. 'Labour income ofthefarmer'is 'labour income' minusthe costs of paid labour and the evaluated
labourcostsoffamily membersexcludingthefarmer himself.'Net revenue' is'labourincomeof
thefarmer' minustheevaluated labourcostsofthe farmer.
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Therefore dry lot farming is not taken into consideration. So if grassland is
available, a linear relation will initially exist between farm area and production
rate, and thiswill not ceaseuntil labour becomes restrictive.
Grasslandareaastheonlyrestrictive factor
In the plans applying to the initially adopted conditions (III.2) about 2.30
milking cows with their young replacement stock are kept per ha of grassland
till labour becomes restrictive. This stocking density can safely be considered
high, even though it could have been raised still further. The high stocking
density per ha of grassland requires a heavy nitrogen fertilization up to
the maximum level for these calculations (250 kg pure fertilizer-N), and
largequantities of purchased feed. Throughout thegrazingperiod allthegrass is
browsed by the cattle, except in the period of the quickest growth. Only in this
period (May and June) a cutting of forage, amounting to forty percent of the
grassland area, is harvested. Then almost all the required feed for the winter
season must bebought. In thiscasefeed costs amount to about f 780per milking
cow with young stock.
The employment of labour-saving methods (III.3.3) does not affect this farm
organization. If gross returns minus variable costs per cow rise by more than
f 56, or iffeed pricesfall by more thanfivepercent ascompared with the initially
adopted price level, an even higher stocking density is profitable till labour
becomes restrictive. Then 3.05 milking cows with young cattle are kept per ha
ofgrassland. Sufficient grassfor grazinginthissituation isonly availablein May
and June, the months with the most rapid grass growth. The cattle receive supplementary feed during the other summer months. So all the feed required in
winter must be bought. The feed costs are nearly f 1000 per cow. The raised
margin per cow which resultsintheadaptation of the optimum farm plan, may
arisefrom ahigher milkyieldper cow,ahigherpricelevelofthemilk or a higher
amount of net livestock sales per cow (III.3.1) or from the availability of sufficient housing space (III.3.2). In these two paragraphs the margin per cow is
supposed to bef 130higher than inIII.2.
The point at which labour force becomes restrictive isnot situated at one and
the same holding area in the respective calculations. In the calculations applying to the initially adopted startingpoints this area amounts to well over 18 ha.
As a result of the higher stocking density in those calculations the labour force
inIII.3.1and III.3.2becomesrestrictive atwellover 14.50ha. In the calculations
of III.3.3 thispoint liesat about 21ha owingto the larger working capacity.
Grasslandareaandlabourforce asrestrictive factors
On the whole,herd size is not increased after labour has become restrictive.
At increasing grassland area homegrown forages are substituted for purchased
feed and grassland for fertilizer nitrogen. The increased labour requirement is
met by extendingtheequipment for hayand silage making and by hiring acontractor increasingly more. The income improvement caused by these changes in
farm organization, diminishes per additional ha of grassland for three reasons.
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In the first place the substitution of grassland for nitrogen becomes less favourable as the nitrogen dressing decreases due to the non-linear input/output relationships. In the second place the substitution of homegrown forages for
purchased feed becomes less profitable astheamount of expensive components
ofbought feed percowdiminishes. Inthethird placeat increasing grassland area
a contractor must be commissioned to do more expensive activities. From the
marginal values of grass and forages it can be concluded that it is far more important to reduce the pasture losses for a small area per worker than for large
holdingareas.On the contrary reduction of lossesingrassconservation isnearly
as important for large holding areas as for small ones, as appears from the
marginal value of silage.
For small holding areas it turns out to be advantageous to buy part of the required hay or even all of it. Farms with optimum or larger holding areas may
profitably sell some hay. However the extent of this hay trade between grassland farms with different holding areas is modest. The reasons for this small
extent of hay trade are discussed in III.2. Price sensitivity of hay purchase and
hay saleisstudied inthesame paragraph.
The above mentioned basic pattern of the organizational changes, taking
place at increasing holding area after labour has become restrictive, is similar
in all calculations. With this basic pattern the differences in starting points,
however, lead to farm plans which vary more or lessat the same holding area.
In III.3.1 and III.3.2 the starting-point differs from III.2 because stocking
densityishigherthan inIII.2aslongaslabourisnot restrictive.Consequently the
point at which labour requirement equals labour supply is reached at a holding
area which issmaller than that inIII.2.In thebeginning herd sizeis considerably
larger than in the calculations of III.2. The magnitude of this difference fluctuates rather much, chiefly because the choice of a larger set of implements and
machinery is not made at the same holding area as in III.2. Yet the difference
referred to decreases clearly and at well over 38ha it isreduced to zero. Because
of the higher stocking density as compared with III.2 more feed is required below the point of 38 ha. Nitrogen application however, is about the same as in
III.2. Therefore less hay and silage is made at the same holding area because of
the larger amount of grass required for grazing. So rather much feed has to be
bought per cowinexcess of that in III.2 below the point of 38ha.
If labour-saving methods are applied in milking (III.3.3.1) stockingdensity is
the same asthat in the original calculated plans until labour becomes restrictive.
In this case labour is not restrictive below 21 ha. From about 19ha the herd is
larger than that in the plans of III.2 and this difference remains about constant
at increasing farm area, incontrast to III.3.1. and III.3.2. Besides,the extra feed
requirements for the herd larger than that in III.2 are met in a way different
from III.3.1 and III.3.2, for the nitrogen fertilization at the same holding area is
significantly higher than in the original plans of III.2. Consequently more hay
and silage can be made from 25ha, so that the amount of feed to be bought per
cow isonly slightly more than that in the plans of HI.2. Labour-saving methods
for milking do not only result inalarger herd and in a higher hay and silage proMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 70-3 (1970)
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auction at the same holding area but also entail lower costs for contract work in
grassland production.
The purchase of an extensive set of implements and machinery, enabling reduction of labour requirements both for milking and hay and silage making, is
not advantageous in view of the adopted technical and economics relations
(III.3.3.2).
Optimumfarm area
In all calculations the optimum farm area is reached at the stage when nitrogenfertilization per ha ofgrassland and the amount of bought feed per cow have
been reduced to their minimum levels.In the calculations ofIII.2through III.3.
2the optimum farm area does not vary much. It always ranges between 37 and
40ha of grassland for exploitation of land intenancy. Adifference of somehectares to the optimum farm area only slightly affects the financial results, since
marginal cost and marginal value of grassland only slightly diverge near the optimum. In the calculations of III.3.3, where labour-savingmethodsare adopted,
the optimum grassland area amounts to about 45 ha being significantly higher
than in the preceding calculations. If the grassland is owned by the farmer, the
optimum farm area is little affected or not at all by the higher land costs (f 220
per ha of owned grassland in stead of f 160for tenancy).
Financialresults
In III.2, inwhichparagraph building costs werebased on replacement value
and land costs initially applied to tenancy, the labourincome of the farmer1 is
rather low even at the optimum farm area. It amounts to f 10160. If the farmer
owns the grassland (III.2.3.3) net revenue1 is even negative. In case of higher
returnspercow,labourincomeisdistinctlyhigher(III.3.1).Thisislargely effected
directly by the higher margin per cow. The rest of the income rise, by adapting
the farm organization of III.2, is rather small, especially at larger farm areas.
The same holds good iffarm buildings are supposed to be unrestrictive (III.3.2).
The maximum labour income which is attainable can also be raised by applying
labour-saving methods for milking (III.3.3.1). If a higher margin per cow (as in
III.3.1) and lower labour requirements (as in III.3.3.1) are combined, the labour
income of the farmer will amount to about f20000 a year at an optimum farm
area of about 45 ha. If casual labour is available, all calculations indicate that
thiscould beprofitably employed byfarms with relative largeareas,especially in
the months when themost hay and silageismade.
Results ofotherstudies
It was not possible to compare the results with those of other studies in all
respects. The first reason is that not all alternatives are considered in most studies.The second reason isthe difference inthe planned situations. In addition to
differences in natural conditions this concerns especially differences which are
1

See foot-note at page 175
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connected with the developments in the fields of mechanization, working methods and prices. The differences in farm organization and financial results
found toexist between our results and those of other studies,could be attributed
to the factors mentioned above.
IV. THE RESULTS FOR A VARIABLE HERD COMPOSITION

In addition to thefactors studied in chapter III, chapter IVincludes the variation of herd composition. In this way it was possible to determine how far it is
advantageous to effect a differentiation between dairy-grassland farms with
diverging farm area with regard to the categories of cattle kept.
In this scope calculations were made in IV.2 in which the average prices of
cattle markets wereused. For every farm area studied the herd calculated in this
way isexclusively composed of milking cows. This iscertainly an unlikely situation. Even farms with a relatively large grassland area per man can only raise
heifers profitably ifthe price would rise considerably.
The assumption seemed to bejustified that the average quality of the animals
bought through the cattle market will be lower than the average level of young
stock. For this reason the average market prices for pregnant heifers and for
six-month-old calves have been left out in the further calculations (IV.3). It was
studied inthat paragraph whether apriceratio can befound byraising the prices
for thecategoriesreferred to,sothat adifferentiation setsinbetween dairy-grassland farms with diverging grassland area per man as regards the categories of
cattle kept. As appears from the calculations there is a price level of pregnant
heifers atwhichit isadvantageous for farms with relatively little land per man to
buy heifers, whereas it is advantageous for farms with relatively much land per
man to raise the heifers to be sold. This is still more profitable in spite of the
costs charged for intermediate trade and transport. The course of the level of
nitrogen fertilization and of making hay and silage presents a picture which is
very similar to that of the calculations with a constant herd composition and
the same starting points in other respects. Milking cows occupy an important
place in all farm plans. A plan without milking cows shows much more unfavourable results in caseof farms with relatively little grassland per man. On the
other hand a farm organization without milking cows can almost compete
with the optimum farm plan including milking cows in case of farms with relatively much grassland per man.
As appears from the comparison of the financial results for a constant and a
variable herd composition respectively and the same starting-points in other
respects, the advantage of the differentiation in the dairy process is not large at
thecosts charged for intermediate trade and transport. These costs however can
be lowered if a regular and direct trade is effected between farms with diverging
grassland area per man. In that case the advantage of such a differentiation
would become important, especially for the farms with up to 20-25 ha ofgrassland and for those with more than 35-40 ha for which it would amount to
f 1250-f 1500 per farm. In that situation farms with relatively much land per
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man can obtain the best results by a farm plan without milking cows. On the
other hand farms with relatively little land per man will keep many milking
cows and buy the required heifers. The dairy cattle husbandry of farms with an
intermediate grassland area will be little differentiated. In the optimum plans
of these farms the herd is composed of dairy cows and young stock which is
raised to replace the own dairy herd.
Based on data from the Herd Books and on those of state-managed farms it
hasbeen studied howfar thecalculated prices agreewith therealprices of heifers
with about the same qualities. It appeared that the latter price level is indeed
higher than the average market price, but still about f 100per heifer lower than
the price calculated in this study. As long as this continues it will be an extra
stimulus for farms with little land per man to abandon replacement breeding.
The results of this chapter have been compared with those of other studies.
Allowing for differences in research methods and starting-points, the publicationsdiscussedpresentedaboutthesamepicture forherdcomposition at increasinggrassland areaper man astheplans of this chapter.
V. FINAL REMARKS

In the first part of this chapter the results of the study based on linear programming models are compared with the actual situation. In view of the difficulties in isolating the significance of a certain factor from farm records (e.g.
recorded in farm accounts) this comparison between the theoretical farm model
and the practical situation had to be rough. The picture of the practical situation was based mainly on farm comparison investigations of the Agricultural
Economics Research Institute. Backgrounded by these farm comparisons
which have been made chiefly by factor analysis, the farm accounts of some
more recent financial years were also taken into account. This indicated that
dairy-grassland farms with relatively little land per man may improve their income in two ways at a given holding area and a given labour force. In the first
place stocking density might profitably be raised, even if the results of the calculations should be used with care in view of some doubt regarding to the level
of net S.E. production of thegrasslandat a high stocking density and nitrogen
fertilization. This conclusion also holds good iffarm buildings must be enlarged
owingto the expansion of the herd. In the second place farms with little land per
man mayprofitably switch herd composition to more milking cows.Goodprospects for this differentiation in the dairy cattle husbandry exist particularly if
arrangements could be madewith farmers raisingyoung stock. Such agreements
would reduce thecosts of intermediate trade and transport and particularly lead
to more certainty about heifer quality. In that case farms with relatively much
grassland per man could profitably extend young stock raising at the expense
of the dairy herd. Apart from the possibilities of improving the income of farms
with little land per man at agivenholdingareaandagivenlabour force,additionalgrasslandhasahighmarginalvalueforthesefarms.Sospecificpriority should
begiventoimprovingtheratiobetweengrasslandandlabour force onthesefarms.
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A renewed critical discussion deals with the accuracy of the technical and
economic relations which are used in the linear programming models and with
the extent of simplification of the models as compared with reality. In this context it isdiscussed in which directions further technical research is desirable and
how the farm models could be extended to enhance adequacy of farm planning
to reality.
The second part of this chapter describes how the investigations should be
adapted tofuture practice,inviewofthecontinuous developmentsinthefieldof
working methods and price ratios. A systematic co-operation between technical
and economic research workers has been advocated, tobe able to incorporate
the various most recent developments in the programming models. The structure of these models might belargely similar to those used in this study. In the
first place comparitive-static linear programming might be usedjust like in this
study. Afterwards application of dynamic linear programming would be recommendable to refine the results obtained. These investigations for the sake of
farm management, may also be useful for agricultural policy and technical
research policy. As far as the latter purpose isconcerned, more information can
be obtained by linear programming calculations, including still unrealized
technological progress in different fields. These calculations, quantifying the
significance of technological progress in the respective fields, could be an aid in
indicating the most promising directionfor technical research.
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BIJLAGE lb. Korte inventarisatie van de in begintableau no. 1opgenomen activiteiten en beperkingen.
No.:
a. Dereëleprocessen
101t/m 172
• Zes veehouderij-activiteiten, overeenkomend met de onder II.1.3 \
bepaalde voederrantsoenen no. 1t/m 6. Er is geen proces opgeno- I 101t/m 106
mendataansluitbijrantsoenno.7(zieII.2.2.2,ondersaldi).
'
• Vierentwintig grasland-activiteiten (zes gebruikswijzen, elk met ) 107t/m 118 en
vier N-niveaus).
I 123t/m 134
• Vier activiteiten betreffende het (zelf) verspreiden van stalmest en ) ..„ , , 2 2
gier.
I
• Dertien aan-enverkoop-activiteiten, waarvandeP-enK-aankoop- ) 135t/m 145 en
activiteitentevenshet(zelf)verspreideninhouden.
I 171t/m 172
• Vijfentwintig loonwerk-activiteiten, waarvan 19i.v.m. ruwvoeder- ) . . , , .7~
winning.
I
b.Deleegloopactiviteiten zijn niet in debijlage opgenomen
c.DePnul- of beschikbaarheidskolom

173

d.Debeperkingen
1 t/m59
• Veertien beperkingen betreffende demenselijke arbeid (zieII.2.2.2)
1t/m 14
en twee betreffende de sterk aan weer en tijd gebonden werk- 1
zaamhedenbij deruwvoederwinning.
/ 15t/m 16
• Twintigvoorraad-rijen omdelandbouwkundige samenhangen tus- 1 17t/m31,
sendeverschillendeactiviteitentebeschrijven.
I 47t/m 50 en 54
• Zeventien beperkingen die aangeven welke mogelijkheden aan- \
wezigzijn omeenloonwerker inteschakelen, opgrondvandehoe- 1 " '
veelheidwerkdiedaarvoorinaanmerkingkomten
'
'
viersoortgelijkebeperkingendietevensalsvoorraad-rij dienstdoen. ) 47t/m 50
• Twee rijen, waarin alleen tellingen worden bijgehouden, die een ( 53en58
snelleraflezenvandeoptimaleplannenmogelijk maken.
• Een beperking i.v.m. de mogelijkheid om in het geheel geen ruw57
voeder tewinnen (zieII.2.2.2).
• Twee beperkingen i.v.m. de organische bemesting. Deze beperkin55 en56
genbehoevennadereuitleg(zieII.2.2.2,onderP-enK-balans).
• De variabele oppervlakte-beperking.
59
e.De Z-C rijof doelfunctie (zieH.2.2.2,onder saldi).
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BIJLAGE6. Enkele gegevens betreffende de prijsgevoeligheid van de optimale bedrijfsplannen,
bijdeineersteinstantieaangenomen uitgangspunten.
Toegestane prijswijzigingen bij optimale plannen

Bedrijfsoppervlakte
(ha)

15
20
25
30
35

Daling bedrijfst esultaten bij
inkrimping resp . uitbreiding
KunstmestAangekochte
van de veestapel t.o.v. de
voedermiddelen
stikstof
optimale omvang
excl. hooi
(gld. per 100 kgN)
(gld. pei • 100 kg)
(procenten)
(gld. per marginale koe)
daling stijging daling stijging daling stijging inkrimping
uitbreiding
Melk

_i

0,48
0,27
0,54

1,37
3,19

5,0
2,9

-

-

0,8

5,2
5,0

-

3,81

7,1

4,1

oneindig 26,90
oneindig 5,40
2,40
2,00
7,00
3,10

115
140
20
17
21

56
123
6
60
157

1
In een aantal gevallen konden de sub-optimale plannen behorend bij deprijsgrenzen niet
in één iteratie worden berekend. De waarde van de berekende prijsgrens is dan dubieus. De
betreffende prijsgrenzen zijnnietinbovenstaandetabel opgenomen.

Bij een bedrijfsoppervlakte van 15 ha bestaat een sub-optimaal plan met een aanzienlijk
grotereveestapel dan bij het optimaleplan, namelijk 44,5inplaats van 34,3mk.Bijdezehoge
veedichtheid wordt vrijwel al het gras in de zomer door het vee afgeweid, zodat buiten de
maandenmeienjunimoetwordenbijgevoederd enook alhetbenodigdevoedervoordewinter
moet worden aangekocht. Slechts van minder dan één ha wordt een snederuwvoeder gewonnen. Het bedrijfsresultaat is bij dit sub-optimale plan f 580,-lager dan bij het optimale plan.
Bij een stijging van de melkprijs met f 1,37 per 100 kg (zie prijsgrens) of een stijging van de
post omzet en aanwas met f 56,-per mk dan weleen stijging van de opbrengstprijs van mest
van f 6,- tot f 9,- per 1000kg wordt dit plan optimaal. Dat is eveneens het geval indien de
prijs van het aangekochte voeder, exclusief hooi, met meer dan 5,0% daalt. Dit sub-optimale
planistevensdegoedkoopstemanier omdeveestapelbovendeoptimaleomvanguittebreiden
bij deaangenomen prijsverhoudingen. Per extra koe daalt het bedrijfsresultaat met f 56,-. De
veestapel kan op de goedkoopste wijze beneden de optimale omvang worden ingekrompen
door de ruwvoederwinning enigszins uit te breiden bij gelijkblijvende stikstofbemesting. De
kunstmest-stikstofgift blijkt trouwens bij deze bedrijfsoppervlakte niet spoedig te dalen beneden het maximale niveau van 250kg N per ha grasland. Pas wanneer de prijs van de kunstmest-stikstof met ca. f27,-per 100kg zou stijgen, zou het rendabel worden de stikstofgift te
verlagen en wel tot 190kgN per ha. De veestapel zou daarbij worden ingekrompen met twee
koeien, bij een gelijkblijvende verhouding tussen eigengewonnen en aangekocht voeder. Bij
uitvoering van dit plan bij deaangenomen prijzen zou het arbeidsinkomen van deboer dalen
metf240,-.
De prijs van het aangekochtevoeder exclusief hooi zou metruim 7procent kunnen stijgen
zonder dat het optimale plan wordt aangepast. De aanpassing die bij een grotere prijsstijging
plaatsvindt, houdt indat bij gelijkblijvende veedichtheid en stikstofbemesting de hoeveelheid
aangekocht hooi wordt verdubbeld ten koste van andere aangekochte voedermiddelen. Wanneerhethooi,bijgelijkblijvende prijzen vandeoverigeaangekochtevoedermiddelen, ongeveer
f 10,-per 1000kgin prijs daalt, wordt dezelfde vervanging voordelig. Bij uitvoering van dit
planbijdeaangenomen prijzen zouhetarbeidsinkomen vandeboermetca.f180,-dalen.
Bij een bedrijfsoppervlakte van 20 ha bevindt zich de optimale kunstmest-stikstofgift ook
nog ophet maximaleniveau van250kgNperha, maar deprijswijziging dieeendalingvande
stikstofbemesting kan teweeg brengen, is nu aanzienlijk geringer. De aanpassingen die bij
overschrijding van dezeen andere prijsgrenzen plaatsvinden, zijn bij deze bedrijfsoppervlakte
zogering dat hierop niet nader zalworden ingegaan.
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Bij een bedrijfsoppervlakte van 25 ha vindt een betrekkelijk geringe vervanging van aangekocht door eigengewonnen voeder plaats, gepaard gaande met een stijging van de stikstofbemestingeneenzeergeringedalingvandeveedichtheid,indiendedalingvan deN-prijs ofde
stijgingvandevoederprijs groter isdandeaangegeven prijsgrenzen.
Indien demelkprijs bijdezeoppervlakte metca.f0,50per 100kgdaalt,wordt het voordelig
de veestapel met vier koeien in te krimpen. Daarbij daalt de stikstofbemesting en nemen de
voederaankopen per koe af. Bij uitvoering van dit plan bij de aangenomen prijzen zou het
arbeidsinkomen van de boer slechts met f 80,-dalen.
Bij 30ha treden uiterst geringeveranderingen op bij overschrijding der vermelde prijsgrenzen,zodat daaropnietnader behoeft teworden ingegaan.
Bij 35ha is de situatie soortgelijk. Bij een prijsdaling van de melk of een prijsstijging van
de kunstmest-N, uitgaande boven de vermelde grenzen, wordt het voordelig iets minder
stikstof te strooien, iets minder veetehouden en iets meer voeder per koe aan te kopen. Een
prijsstijging van aangekochte voedermiddelen exclusief hooi of een prijsdaling van kunstmest-stikstof, uitgaande boven de vermelde grenzen, geeft aanleiding tot een geringe verdere
vervanging van aangekocht door eigengewonnen voeder. De voederaankopen per koe dalen
dantothetminimaleniveau.Deveestapelwordthierbijenigszinsingekrompenentevenswordt
het voordelig enig hooi te verkopen. Blijkbaar wordt door de genoemde prijswijzigingen de
concurrentiepositie van het houden van vee ten opzichte van het verkopen van hooi zodanig
verzwakt dat het voordeling wordt deveestapel enigszinsin tekrimpen en enighooi teverkopen.Bijuitvoeringvanditplanbijdeaangenomen prijzen zouden debedrijfsresultaten nauwelijksdalen,namelijk metongeveerf30,-.
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BIJLAGE 7. Opbouw en mutaties van de veestapel met een constante samenstelling.

Levend geboorten
Nuchter verkocht
Aangehouden tot i jaar
Gestorven van 0 tot £jr
Aanwezig op halfj. leeftijd
Verkocht op halfj. leeftijd
Aangehouden tot dr. vaars
Gestorven van J tot 2jr
Aanwezig op tweej. leeftijd
Verkocht op tweej. leeftijd
Aanv. eigen melkveestapel
Gestorven van melkveestapel
Verk. uitstoot melkveestapel

Vrouwelijk rundvee

Mannelijk rundvee

Gestor- Verkocht
Aanwezig
ven per
per
per
1000 mk 1000 mk
1000 mk
perjaar per jaar

Aanwezig Gestor- Verkocht
per
ven per
per
1000 mk
1000
mk
1000 mk
perjaar per jaar

510

510
450

510

60
54

456

54
46

54

410
20
390
80
310
20
290
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Bijlage 8. Arbeidsbezetting en bedrijfsoppervlakte per man op 97 L.E.I.-bedrijven in het
Frieseveenweidegebied in1966/'67
AANTAL VAK PER BEDRIJF

•0,2
1

3

5

7

9

11

13

15

17

19
_i

i

21

23

25

i

BEDRIJFSOPPERVLAKTE PER MAN ( H A / V A K )
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BIJLAGE9. Bedrijfsorganisatie en bedrijfsuitkomsten bij toenemende bedrijfsoppervlakte per
man. (Gegevens van 97 bedrijven uit het Friese veenweidegebied over het boekjaar 1966/67).
Groep no.
Aantal bedrijven
TECHNISCHE GEGEVENS
Algemenegegevens
1. Oppervlakte grasland per bedrijf
2. Aantal vak perbedrijf
3. Aantal mkper bedrijf
4. Oppervlaktegraslandpervak
5. Aantal mkpervak
Graslandgebruik en veedichtheid
6. Stikstofgift (kgN per ha)
7. Aantal mkper ha
8. Aantal gveper ha
9. Maaipercentage
10. Gemaaid per dier (are/gve)
Samenstellingveestapel
11. Aantal gveper 100mk
12. Aantalkalveren( < 1jr)per 100 mk
13. Aantal stuksjongvee ( > 1 jr)per 100mk
14. Aantalstuksmestveeenstierenper 100 mk
15. Aantalschapenperbedrijf
16. Aantal werkpaarden per bedrijf
17. Aantal omger.varkensper bedrijf
Produktiegegevensmelkvee
18. Melkproduktie (kgperkoeperjaar)
19. Vetgehalte melk
20. Percentage wintermeik
21. Aantal weken ie klassemelk
KOSTENEN OPBRENGSTEN
Bewerkingskosten
22. Arbeidskosten (gldper ha)
23. Werktuigkosten (gldper ha)
24. Werk door derden (gldper ha)
25. Bewerkingskosten (gld per ha)
26. Bewerkingskosten (gldper mk)
Opbrengsten enbijk. voederkostenrundvee
27. Melkopbrengsten (gldper mk)
28. Omzeten aanwas(gldpermk)
29. Bijk. voederkosten (gldper mk)
30. Saldo van opbrengst minus bijkomende voederkosten (gldper mk)
Kostprijs enopbrengstprijsmelk
31. Kostprijs melk(gldper 100kg)
32. Opbrengstprijs melk(gldper 100kg)
BEDRIJFSRESULTATEN
33. Netto-overschot (gldper ha)
34. Arbeidsinkomen boer (gld)

1
32

2
32

3
33

19,90

24,90

33,20

1,9

1,8

1,9

28,0
10,50
14,7

34,4
13,70
18,9

40,5
17,20
20,9

182

183

1,42
1,96

1,40
1,90

145
1,23
1,69

144
74

141
75

132
78

138,4
48,3
36,2

136,5
45,3
35,4

138,0
48,1
35,2

2,1
2,5
0,7
1,1

2,1
4,5
0,5
1,6

2,7
9,1
0,4
0,9

4200
4,07

4280
4,05

4170
4,03

41
36

42
36

42
33

1179

910
283
45

731
238
44

271
35
1485
1074

1238

1013

900

832

1692

1708

1658

407
504

403
483

394
4M

1624

1663

1645

40,10
40,20
41
15450
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35,00
40,00
317
22320

33,30
39,70
345
25670
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BIJLAGE 10. Veedichtheid bij uiteenlopende bedrijfsoppervlakte per man op 97 L.E.I.-bedrijveninhetFrieseveenweidegebied in1966/'67
(Ter vergelijking zijn de uitkomsten van de programmeringen van III.2.1 en
III.3.3.1indezefiguurweergegeven)
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