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Woord vooraf

Het saldoopbrengstminustoegerekende kostenperhaop
melkveebedrijven vertoont eengrote spreiding, zelfsalsgecorrigeerd isvoorhet quotumperha.Eendergelijke grote spreiding
maakt deanalysevanhet saldoendekostenenopbrengstenwaaruit het isopgebouwd zeerzinvol.Diverse informatiesystemenvormen eenbelangrijkhulpmiddel bijdezeanalyse.Bijdeanalyse
vanhet saldo ishet belangrijkgoede referentiewaarden voorde
kosten enopbrengsten tehebbenwaaraandegerealiseerde kosten
enopbrengsten kunnenwordengespiegeld.De indepraktijkwerkende informatiesystemen gebruiken alsreferentiewaardenveelal
normendiegebaseerd zijnopproefresultaten.Daarnaast bestaat
erbijdemelkveehoudersdebehoeftehetbedrijf tespiegelen aan
bedrijvenvancollega's.Doordediversiteit inbedrijfsstructuren indemelkveehouderij ishetvaakmoeilijk eengroepvergelijkbare bedrijven tevormen. Indit onderzoekwordt deontwikkeling beschrevenvan rekenregelsdiegebaseerd zijnopgegevens
vanpraktijkbedrijven.Met behulpvandeze rekenregels zijnvoor
devoornaamste kosten-enopbrengsten opmelkveebedrijvenvergelijkingsmaatstaventeberekenen,diebijdebedrijfsvergelijking
alsreferentiewaarde kunnendienen.Deze vergelijkingsmaatstaven
zijnbedrijfsspecifiek,datwil zeggendat zegecorrigeerd zijn
voordespecifieke bedrijfsstructuurvanhet teanalyserenbedrijf.
Eenwoordvandank isopzijnplaatsaanallemelkveehouders
diehun informatie beschikbaar stellentenbehoevevanhet LEIboekhoudnet. Deze informatie isookvoorhethierbeschreven onderzoek onmisbaargeweest.

directeur,

Den Haag, juni 1991

L.C. Zachariasse

Samenvatting

Eenbelangrijkkengetalvoordebedrijfsanalysevanmelkveehouderijbedrijven ishet saldoopbrengstminus toegerekende kostenperha.Het saldovertoont eengrote spreiding.Hetkanvariërenvanongeveer4000totmeerdan 10000guldenperha.Een
belangrijkeverklarende factorvoordeze spreiding isde intensiteit,uitgedrukt inhetquotumperha.Echter, zelfsalsgecorrigeerd isvoorhet quotum, viadeveebezetting endemelkgiftper
koe,dannog isdespreiding zeergroot.Destandaardafwijking
vanditgecorrigeerde saldo isdannog altijd 915gulden.De
voeraankopen endeomzet enaanwasveroorzakenhet grootstedeel
vandeze spreiding.
Degrote spreiding inhet saldo rechtvaardigt eenverdergaande analysevandecomponenten waaruit het isopgebouwd.Bij
melkveehouders bestaat debehoefte omdeeigenbedrijfsgegevens
tekunnenvergelijkenmetnormenofmetgegevensvanvergelijkbarebedrijven. Informatiesystemen kunnen eenbelangrijk hulpmiddel
zijnbijdezevergelijkingen. De indepraktijkwerkzame informatiesystemenwerkenveelalmet taakstellende normen.Deze zijngebaseerd op resultatenvanproeven ofopmodelberekeningen. Daarnaast bestaat erbijdemelkveehouders ookdebehoefte omde
eigen bedrijfsgegevenstevergelijkenmet gegevensvancollega's
(DeHoop etal., 1988).Hetprobleem bijgroepsvergelijking is
dat het,doordediversiteit inbedrijfsstructuren,vaakmoeilijk
isomeengroepvergelijkbare bedrijven tevormen.
Doelvandit onderzoek ishet aangevenvaneenmethodewaarmeewel eengoedevergelijking metgegevensvanpraktijkbedrijven
mogelijk is.Met behulpvan regressie-analyse zijndaartoe rekenregelsontwikkeld,waarmeevergelijkingsmaatstaven kunnenworden
berekend.Dediversekosten-enopbrengstenpostenvormenhierbij
deafhankelijke variabelen.Deonafhankelijkevariabelen zijnbedrijfskengetallen diespecifiek zijnvoorhet bedrijf datgeanalyseerdwordt, zoalsbijvoorbeeld deveebezetting endemelkgift
perkoe.Deuitkomstenvandegeschattevergelijkingen, devergelijkingsmaatstavenwaarmee eenveehouder zijngerealiseerde kostenenopbrengsten kanvergelijken, zijnhierdoorookbedrijfsspecifiek.
Indien ingebouwd ineenspreadsheetprogramma ofeenander
informatiesysteem ishetmetdeontwikkelde rekenregelsgoedmogelijkomvooreen individueel bedrijf vergelijkingsmaatstaven
voordediversekosten-enopbrengstenposten teberekenen.Vervolgenskunnendeopdit bedrijf gerealiseerde kostenenopbrengstengetoetstworden aandeberekendemaatstaven.Hierbij komen
bepaalde afwijkingenaanhet licht.Bijeenbepaaldeafwijking is
echterniet tezeggenofditgoed ofslecht is,omdat bijvoorbeeld hogekosten (bovendemaatstaf)kunnenworden gecompenseerd

doorhoge opbrengsten.Verder onderzoek naarde relaties tussen
dediverse opbrengsten-enkostenposten isdaaromwenselijk.Zolang ernietmeer bekend isoverdeze relaties blijft deanalyse
vanhet saldo endecomponenten, waaruit het isopgebouwd, een
taakvan eendeskundige.Ookvalt hierbij tedenken aandeontwikkeling vanexpertsystemen,waarbij dekennisvaneenexpert in
de computerwordt ingebouwd.Momenteelwordt ophet LEIgewerkt
aande ontwikkeling vaneenexpertsysteem (Global Detector),
waarmee het saldovanmelkveebedrijven kanworden geanalyseerd
(Hennen, 1991).Met de, indit onderzoek ontwikkelde, rekenregels
kunnenvergelijkingsmaatstavenworden berekend. Deze dienen in
Global Detector alsreferentiekader vooreeneerste globale analysevandekostenenopbrengsten.
Naast hetgebruikvandevergelijkingsmaatstaven voorde
analysevandekosten enopbrengsten alsevaluatie vandeboekhouding achteraf blijft het strevennaarhethalenvandetaakstellende normen belangrijk.

1. Inleiding

Eenbelangrijkkengetalvoordebedrijfsanalysevanmelkveehouderijbedrijven ishetsaldoopbrengstminustoegerekende kosten.VolgensZachariasse (1990)komtdeefficiencyvandeproduktietotuitdrukking inhetsaldoperdierenperha.Devaste
(niet-toegerekende)kosten lenenzichmindergemakkelijkvoorde
bedrijfsanalyse.Bijeeneventueelaanwezige tweedetakzullen
doordezetakookvastekostenontstaan.Bijeenbeoordeling van
dehoofdtak ishetdoordeverwevenheid vanbeidetakkenvaak
moeilijkdevastekostenaandeonderscheiden takkentoetedelen.Vastekostenzijndaarnaast opkortetermijnnietofnauwelijkstebeïnvloeden.Zezijnhetgevolgvangenomen beslissingen
voorde langetermijn (bijvoorbeeldwelofgeennieuwestal laten
bouwen).Bijeengeconstateerde afwijking vandevastekostenis
aanpassing invelegevallenniet snelensomshelemaalnietmeer
mogelijk.Dit iseentweedereden,waaromvastekostenzichmindergemakkelijk lenenvoordebedrijfsanalyse.Devastekosten
wordendaarom inditonderzoekwelmeegenomen,maardenadrukzal
liggenophetsaldoopbrengstminustoegerekendekosten.

Tabel 1.1

Gemiddeld saldo per ha en standaardafwijking
van
steekproef- en studiebebedrijven
met een ligboxenstal
en een produktie per koe van meer dan 5500 kg meetmelk
in het boekjaar 1985/86 (indeling van de bedrijven
naar quotum per ha)

Quotum
perha
800090001000011000120001300014000150001600017000180001900020000-

Aantal
MelkMeetmelk Gemiddeld Standaard
bedrijvenkoeien/ha /koe (kg)saldo/ha afwijking
9000
10000
11000
12000
13000
14000
15000
16000
17000
18000
19000
20000
>

4
8
23
25
31
48
29
26
20
15
10
10
34

1,61
1,61
1,75
1,93
2,02
2,16
2,21
2,38
2,54
2,57
2,87
2,94
3,56

5694
6214
6374
6237
6535
6549
6896
6897
6870
7190
6684
6998
7043

4999
5175
5803
6009
6563
6831
7341
7627
7676
8610
8915
8592
10107

742
513
562
529
835
799
924
1018
1180
853
1304
840
1773

Allebedrijven

283

2,36

6688

7382

1682

Het saldoopbrengstminustoegerekende kostenperhavertoont eenenorme spreiding.Hetkanvariërenvan4.000totmeer
dan 10.000guldenperha.Intabel 1.1 ishetgemiddelde saldo
van 283 ligboxbedrijvenmeteenmelkproduktie perkoevanmeer
dan5500kgmeetmelk inhetboekjaar 1985/86weergegeven.Hetgemiddelde saldoperhavanalle bedrijvenbedraagt 7382meteen
standaardafwijking van 1682.Ditwil zeggendat,indienhet saldo
normaalverdeeld zouzijn,ongeveer 16%vandebedrijven eensaldoheeftgerealiseerd datkleiner isdan5700 (7382- 1682).De
16%vandebedrijvenmetdehoogste saldiheefteensaldogerealiseerdvanmeerdan9064.
Uit tabel 1.1 blijktdateenbelangrijkeverklarende factor
voordeverschillen insaldode intensiteit is,die sinds 1984
uitgedrukt kanworden inhetquotumperha.Debedrijvenmeteen
quotumperhadatgroter isdan 20000kghebbeneengemiddeld
saldodatongeveer5.000guldenhoger ligtdandatvande bedrijvenmeteenquotumdatkleiner isdan 10000kgperha.
Na indelingvandebedrijven inquotumklassenvalt op,dat
ookbinnendeklassenhetsaldosterkvarieert.Ditblijktuitde
standaardafwijking binnendequotumklassen dievarieertvan513
tot 1.304 gulden.Hierbijdientopgemerkt tewordendateenklein
gedeeltevandezevariatiewordtveroorzaakt doordebreedtevan
dequotumklassen.
Vóór 1984,hetjaarvande invoering vandesuperheffing,
koneenmelkveehouder zijnsaldoverhogendooreenverhoging van
deproduktie perhavia eenverhoging vandeproduktie perkoe.
Nadatjaar isdeveehouder gebondenaaneenvastgesteld quotum.
Deproduktie perhastaatdusvast.Produktieverhoging perkoe
heeft na 1984geleid toteenverlaging vandeveebezetting enzal
ook indetoekomst leidentot eenverlaging hiervan.Bij eenvast
quotumheeft demelkveehouder dusdekeuze testrevennaarrelatiefweinig koeienmet eenhogeproduktie perkoeofjuistnaar
meerkoeienmet een lageremelkproduktie. Inhet laatstegeval
kanmet eengoedkoper rantsoengewerktworden,maardoorhetgrotereaantal koeien isermeer ruwvoernodig.Voor eenextensief
bedrijf isdithetbestealternatief omdat eendergelijk bedrijf
qua ruwvoer zelfvoorzienend is.Een intensief bedrijf (nietzelfvoorzienend)zaleerder strevennaareenhogeproduktie perkoe
omdat eendalingvandeveestapel zal resulteren ineendaling
vanvooral de ruwvoeraankopen enoverigedierkosten.Voorextensieve bedrijven zalhetdusminder interessant zijnomdeproduktieperkoe teverhogen.Dezebedrijvenzullenmoeten trachtente
besparenopdekosten,willen zehunsaldoverhogen.Ditblijkt
uitonderzoekvanDaatselaar (1988),waarbij gebruik isgemaakt
vanvergelijkingenwaarmee hetsaldokanwordengeschat.Devergelijkingen zijnberekendmet regressie-analyse.Hetmetderegressievergelijking berekende (geschatte)saldo isgecorrigeerd
voormelkgift perkoe,veebezetting enras.Degebruikteregressievergelijking had eenR^van0,56.Ditwil zeggen,dat56%van
devariatie inhet saldoverklaard wordtuitdevariabelenwaar-
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voorgecorrigeerd is.Derestvandevariatiewordtdusveroorzaaktdooranderezaken.
Intabel 1.2isnaasthetgemiddelde saldo,destandaardafwijking enhetgemiddelde,metderegressievergelijking vanDaatselaar (1988)berekende saldoookderesiduelestandaardafwijking
weergegeven.Ditisdestandaardafwijkingvanderesiduen,waarbijeenresiduhetverschil istussenhetwerkelijke saldovan
eenbedrijfenhetsaldo,berekend voordatbedrijfmetderegressievergelijking.

Tabel 1.2

Gemiddeld saldo per ha, standaardafwijking,
gemiddeld
met regressievergelijking
berekend saldo en residuele
standaardafwijking
van studie-,
en
steekproefbedrijven
met een ligboxstal
en een gemiddelde produktie per koe
van meer dan 5500 kg meetmelk in het boekjaar 1985/86
(indeling van de bedrijven naar quotum per ha)

Quotumperha

Gemiddeld Standaard Gemiddeld Residuele
saldo/ha afwijking berekend standaard
saldo/ha afwijking

9000
10000
11000
12000
13000
14000
15000
16000
17000
18000
19000
20000
>

4999
5175
5803
6009
6563
6831
7341
7627
7676
8610
8915
8592
10107

742
513
562
529
835
799
924
1018
1180
853
1304
840
1773

4985
5393
5770
6102
6501
6871
7229
7694
7961
8390
8468
8892
9951

627
366
543
552
747
763
888
955
1103
766
1282
1025
1451

Alle bedrijven

7382

1682

7372

917

800090001000011000120001300014000150001600017000180001900020000-

Uit tabel 1.2blijktdatvoorallebedrijvenderesiduele
standaardafwijking 917gulden is.Dithoudt in,datindienhet
saldonormaalverdeeld zouzijn,ongeveer 16Zvanalle bedrijven
eensaldo realiseertdat917guldenofmeerbovenhetmetderegressievergelijking berekende saldo ligt.Eenandere 16?heeft
daneensaldogerealiseerd,dat917guldenofmeeronderhetberekende saldo ligt.Duszelfsalsgecorrigeerd isvoordeveebezetting,demelkgiftperkoeenhetrastype isdespreidingin
het saldoaanzienlijk.Omditnogeenstebenadrukken zijntwee
groepen bedrijven gevormd,tewetendebesteendeslechtstebe-
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drijvenwat betrefthet saldoperha.Debeste bedrijven zijn
hierbijdebedrijvenwaarvanhetgerealiseerde saldomeerdanéén
spreidingseenheid (917gulden)positief afwijktvanhetmetde
regressievergelijking berekende saldo.Bijde slechtste bedrijven
wijkt het saldomeerdanéénspreidingseenheid negatief af.In
tabel 1.3 zijndegemiddeldeveebezetting,degemiddeldemelkgift
perkoe,hetgemiddelde gerealiseerde saldoenhetgemiddeldmet
deregressievergelijking berekende saldovanbeidegroepenbedrijvenweergegeven.

Tabel 1.3

Bedrijven

Alle
Beste
Slechtste

Veebezetting,
melkproduktie per koe, gemiddeld gerealiseerd en gemiddeld berekend saldo van de beste en de
slechtste bedrijven, betreffende het saldo per ha
Aantal Opper- Melk- Produktie
Saldo/ha
bedrij-vlakte koeienperkoe
ven
(ha)
/ha
(kgmeet-gemiddeld gemiddeld
melk)
gereali- berekend
seerd
283
40
43

39
36
38

2,36
2,69
2,70

6688
6760
6836

7382
9501
6846

7372
8015
8221

Daaruit blijktdatzoweldebeste alsdeslechtste bedrijven
gemiddeld een ietshogereveebezetting hebbendanhetgemiddelde
vanalle bedrijven.Dit zoukunnenkomendoordat bij intensievere
bedrijvendestandaardafwijkingvanhet saldoperhagroteris
(zietabel 1.1).Hierdoorhebben intensieve bedrijven eeniets
grotere kansom indecategorieën besteenslechtste terechtte
komen.
Terwijl debeidegroepenquagrootte en intensiteit bijna
vergelijkbaar zijnbestaat ereengrootverschil inhetgemiddeldegerealiseerde saldoperha.Ditbedraagt 2655guldenperha.
Gecorrigeerd voorhetkleineverschil'inintensiteit tussenbeide
groepen,middelshetverschil indemetde regressievergelijking
berekende saldi,neemtditbedrag zelfsnogmet 206guldentoe
(8221minus8015)tot 2861gulden.Bijeengemiddelde bedrijfsomvangvan37ha in1985 ishetverschil tussenbeidegroepen
105.857guldenperbedrijf.Hierbijdientwelopgemerkt teworden
dathetverschil insaldonietdirecthetzelfdeverschil inbedrijfsresultaattotgevolgheeft.Er iscompensatiemet devaste
kostenmogelijk.
Uithetvoorgaande isgeblekendatdevariatie inhet saldo
perhazeergroot is,zelfsalsgecorrigeerd isvoordeintensiteitviadeveebezetting endemelkgift perkoe.Dergelijkever-
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schillen rechtvaardigen eenverdergaande analysevanhet saldoen
decomponenten waaruit het saldo isopgebouwd. Diverse informatiesystemenvormeneenbelangrijkhulpmiddel bijdezeanalyses.
De indepraktijkwerkende informatiesystemenwerkenveelalmet
normenofmet groepsgemiddelden. Denormen zijnveelal gebaseerd
opproefresultatenen/ofmodelberekeningen. Daarnaast bestaat er
bijdemelkveehoudersdebehoefte omdeeigengerealiseerdegegevenstevergelijkenmet gegevensvancollega's (DeHoop e.a.,
1988).Het probleem bijhetvormenvangroepenvergelijkbarebedrijven isvaakdediversiteit inbedrijfsstructuur.
Doelvanditonderzoek ishet aangevenvaneenmethode,
waarbijweleengoedevergelijking vangerealiseerde kostenen
opbrengstenmet gegevensvanpraktijkbedrijvenmogelijk is.In
het onderzoekzijndaarom rekenregels opgesteld waarmee bedrijfsspecifiekevergelijkingsmaatstaven, betreffendedediverseopbrengsten-enkostenposten kunnenwordenberekend. Vervolgens
moet hetmogelijk zijnomvaneenspecifiek bedrijf degerealiseerdekostenenopbrengsten tetoetsenaandebedrijfsspecifieke
vergelijkingsmaatstaven voorkostenenopbrengsten.Dezevergelijkingsmaatstavenzijngecorrigeerd voorde specifiekebedrijfsstructuurvanhet bedrijf.Bewustwordt hiergesprokenvanvergelijkingsmaatstaven ennietvannormen,omverwarring met dereeds
bestaande taakstellende normen tevoorkomen.Naast debedrijfsver
gelijkingmetdevergelijkingsmaatstaven alsevaluatievande
boekhouding blijft het strevennaarhet halenvandetaakstellendenormen belangrijk.
Inhoofdstuk 2vandit rapportwordenhetgebruiktemateriaal endemethode omschreven.Tevenswordt eenopsomming gemaakt vandediversekosten-enopbrengstenposten.
Inhoofdstuk 3volgt eenbeschrijving vandediverse rekenregelsmet hunafhankelijkevariabelen enmetdebijbehorende onafhankelijkevariabelenwaarmee dediversevergelijkingsmaatstavenvoordekostenenopbrengstenwordenberekend.Hierbijworden
de redenenvangemaakte keuzesgenoemd. Inenkele figurenworden
vervolgens bepaaldegevonden relaties inbeeldgebracht.Als
voorbeeld voorhetmogelijke gebruikvandeontwikkelde rekenregelswordt eensaldo-analyse vaneenwillekeurig bedrijf gegeven.
Hierbij zijnderekenregels ingebouwd'ineen spreadsheetprogramma.Ookwordt eenanalysegegevenvanhetnetto-bedrijfsresultaat
vanhetzelfde bedrijf.Als laatste indithoofdstukkomt een
groepsvergelijking aandeordeconformdegehanteerdemethode bij
tabel 1.3.Hierbijwordt nog eenuitspraakgedaanoverdebijdragevandediversekosten-enopbrengstenposten inhetverschil
vanhet saldotussenbeidegroepen.
Inhoofdstuk4volgt eendiscussie overhetmogelijketoekomstige gebruikvandeontwikkelde rekenregels.Tevenswordter
nog concluderend ophetonderzoek teruggekeken.
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2. Materiaal en methode

2.1 Methode
Voorhetopstellenvande rekenregels,waarmeedevergelijkingsmaatstaven kunnenworden berekend, isgebruikgemaaktvan
regressie-analyse.
Indeanalyse isgebruikgemaaktvanhetvolgendemultiple
regressiemodel:
yi-c+Bj*x

u

+3 2 *x2i +

+Pk*x ki + e ü

waariny^de i-dewaarneming isvandeafhankelijkevariabeley
enXjçide i-dewaarneming vandek-de onafhankelijkevariabelex.
De teschatten relaties zijnniet exact,indezindatdeonafhankelijkevariabelenxdeafhankelijkevariabele yvolledigkunnenverklaren.Hetnietverklaarde deelkomt totuiting inde
storingsterm e,waarbij e^decorresponderende storingstermvoor
de i-dewaarneming vanymet bijbehorende x-en is.C isde
constante term inde relatiedieevenalsdecoëfficiëntenßjtot
enmet (5^metbehulpvandekleinste-kwadraten-methodeworden
geschat.
Erzijnregressie-analyses uitgevoerdmetalsafhankelijke
variabelendediverse opbrengsten-enkostenposten enalsonafhankelijkevariabelen diverse bedrijfskengetallendiedekosten
enopbrengstenkunnen beïnvloeden.Deopdezewijze geschatterelatieskunnendienenalsde rekenregelswaarmeedevergelijkingsmaatstavenvoordekostenenopbrengstenkunnenwordenberekend.
Dezemaatstaven zijndangecorrigeerd voorde indevergelijkingenopgenomenonafhankelijkevariabelen.Devergelijkingsmaatstaven,dieberekend kunnenwordenmetdeteontwikkelen rekenregels,zijndus inwezenniets andersdandegemiddelde kostenen
opbrengsten,gecorrigeerd voorde indevergelijking opgenomen
onafhankelijkevariabelen.Beter zijndanhetgemiddeldewilnog
niet zeggendathetnietnog beterkan.Bedrijven,diebijbepaalde kostenenopbrengstenposten beterzijndandevergelijkingsmaatstaf zoudeneennieuwe,scherperemaatstaf aangereikt
moetenkrijgen.Ook isbijeeneventuele afwijking tenopzichte
vandemaatstaf niet aantegevenofdezeafwijking relatief
groot ofklein is.Alsoplossing voordezeproblemen zijnnieuwe
regressievergelijkingen geschatopbasisvandegegevensvande
25%beste ende 25%slechtste bedrijvenwat betreft deteschattenafhankelijke variabele,zoalsbijvoorbeeld voordeomzeten
aanwas.De 25%beste bedrijven zijnhierbijdebedrijvenmetde
grootste positieve afwijking vandegerealiseerde omzetenaanwas
tenopzichtevandeberekendevergelijkingsmaatstaf. De25%
slechtste bedrijven zijndebedrijvenmetdegrootste negatieve
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afwijking.Voor zoweldeomzet enaanwasalsdevoerkosten isdezemethode toegepast. Infiguur3.1 isalsvoorbeeld deomzeten
aanwasperkoe afgezet tegendemelkgiftperkoe.Hierbij zijn
naast degemiddeldevergelijkingsmaatstaf ookdemaatstavenweergegeven dieberekend zijnuit gegevensvande 25%beste ende25%
slechtste bedrijven.
Deanalyse startmet een specificatievanhet regressiemodel
waarbij eenkeuzemoetwordengemaakt uit eengrote rangevanmogelijke onafhankelijke variabelen.Bijdeze selectie isrekening
gehoudenmet:
eentheoretisch logischverband tussenafhankelijke ende
eventueel optenemenonafhankelijkevariabele;
verandering vandeR^bijopnamevandevariabele;
designificantievandegeschatte coëfficiëntenviade bijbehorende t-waarden;
zoveelmogelijkuniformiteit indevergelijkingen bijverwante afhankelijke variabelen (bijvoorbeeld bijdediverse
componenten vanhetvoerverbruik).

2.2 Materiaal
2.2.1 De bedrijven
Voorhet onderzoek isgebruikgemaaktvangegevensvande
rond 400melkveebedrijvendiedeeluitmakenvanhetLEI-boekhoudnet endiesameneenrepresentatief beeldgevenvandeNederlandsemelkveehouderij.Naast deze steekproefbedrijven isnogeen
zestigtalmelkveestudiebedrijven inadministratie voor specifieke
onderzoeksdoeleinden.Het zijnvoornamelijk bedrijvenmeteen
zeerhogemelkproduktieperkoe.RedenvoorhetLEIomdezebedrijven inadministratie tenemen isomteonderzoeken hoehet
saldoverloopt naarmate demelkgift perkoestijgt (Daatselaar,
1988).Redenomze indit onderzoek optenemen isomvoldoende
waarnemingen inhet hogetrajectvandemelkproduktie perkoete
verkrijgen.Uit dezetweegroepenbedrijven zijnvervolgensde
bedrijven geselecteerd, dieaandevolgende eisenvoldoen:
Debedrijvenmoetengespecialiseerd melkveehouderijbedrijf
zijn,datwil zeggendat tenminste 95%vanhet totaalaantal sbe (standaardbedrijfseenheden)afkomstigmoet zijnuit
de rundveehouderij endat tenminste 55%vanhet totaalaantalgve-weidevee,melkkoeienmoet zijn.Doordeze eisente
stellenwordt eenaltegroteverwevenheid met andere takken
voorkomen.
Vande bedrijven,diegebruikt wordenvoor regressie-analyse
vandevoeraankopenmoet tevenseenuitgebreide voedermiddelenadministratie bijgehoudenzijn.
Alsbasisjaarvoorde schatting vanderegressievergelijkingen ishet boekjaar 1987/88gekozen.Na samenvoeging vande
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steekproef-enstudiebedrijvenennaselectievandebedrijvenop
dehiervoorgenoemde eerste eis iseengroepvan431 bedrijven
ontstaan.Vooranalysevandevoeraankopen geldt tevensdetweede
eis. Degroepdieoverblijft bestaatdanuit 329bedrijven.
Bijschatting vanvergelijkingenvoordevoeraankopenmet
gegevensvanéénjaarkunnentoevalligeweersinvloedenvandat
jaar invloed hebbenopdehoogtevandegeschatte coëfficiënten.
Doorgebruiktemakenvangegevensvanmeerdere jarenwordende
relaties ondermeergemiddelde omstandigheden geschat.Inditonderzoekwordtdanookvoorhet schattenvandevergelijkingenvan
devoeraankopen gebruikgemaaktvandegegevensvandrieachtereenvolgende jaren (1985/86,1986/87en 1987/88). Degroep bedrijvendienakoppeling vandedrieboekjaren ennaselectie opde
eerdergenoemdetweeeisenoverblijft bestaatuit 1023bedrijven.
Beter ishethiertesprekenvanwaarnemingen,omdatéénbedrijf
meerderejaren indeadministratie opgenomenkanzijn.
2.2.2 Deopbrengsten enkostentoegerekend aangraasdierenen
voederoppervlakte
Deopbrengsten enkostenvangraasdieren envoederoppervlak
vormendeafhankelijkevariabelenvande regressievergelijkingen.
Dezepostenvormenhet saldoopbrengstenminustoegerekende kosten.Zebestaanuit:
Opbrengsten:
-melkgeld;
- omzetenaanwas;
- overigeopbrengsten.
Kostenvoederoppervlak:
- zaaizaad enbestrijdingsmiddelen;
- stikstofkunstmest;
- overigekunstmest;
- overigekostenvoederoppervlakte.
Kostenveestapel:
- gezondheid;
- opfokvanjongvee;
- inseminatie endekgeld;
- stamboekenmelkcontrole;
- berekende rentevandeveestapel;
- overige kostenveestapel.
Voerkosten:
-krachtvoer;
- structuurrijkruwvoer;
- structuurarmruwvoer;
-melkprodukten;
-voedermiddelen zonderenergiewaarde.
Bijhet indelenvandekostenenopbrengsten indeverschillendeposten iszoveelmogelijk gestreefd naarzuivere kostenen
opbrengstenvoorhet rundvee.Omboekhoudtechnische redenenzijn
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echterdevoerkosten,de rentekosten endekostenvoordiergezondheid alle inclusiefdekostenvoorschapenenpaarden.Deinseminatie/dekgeldkosten endestamboekkostenvoorpaardenen
schapen zijnopgenomen indeoverigekostenvandeveestapel.De
opbrengstenvanpaardenenschapen zijn ingedeeld indepost
overige opbrengsten.
Deoverigekunstmestkosten perhazijnexclusief dekalkmeststoffen.Kalkmeststoffenzijnnamelijkniet toegerekend, omdat eenkalkbemestingmeerderejarenwerkzaam is.Tevens ishet
omboekhoudkundige redenennietmogelijkdekostenvoorkalkmeststoffen tesplitsen indekostenvoordevoederoppervlakte eneen
eventueel aanwezige anderebedrijfstak.
Bijdevoerkosten, behalve bijdevoedermiddelen zonderVEMwaarde,wordt onderscheid gemaakt tussendevoeraankopen inkVEM
endevoerprijs.Hetgrotevoordeelvandeze splitsing inprijs
enhoeveelheid ishetuitschakelenvanhetprijsverschiltussen
dedrie boekjaren bijhet schattenvandevergelijkingenvoor
voeraankopen.Hierdoorneemt denauwkeurigheid toe.Eentweede
voordeelvandeze splitsing isdat eenbedrijf bijdebedrijfsanalyse kanwordenbeoordeeld opzowelvoer-engraslandmanagement (viadehoeveelheid aangekocht voer), alsop inkoopmanagement (viadebetaalde kVEM-prijs).DebetaaldekVEM-prijskan
wordenvergelekenmet eennormprijs.Voordediversevoercategorieënkanalsnormprijs bijdebedrijfsanalysedegemiddeldebetaaldenetto-kVEM-prijs inhet betreffende boekjaarwordengenomen.Voordecategorieën structuurrijk ruwvoer,structuurarm ruwvoerenmelkproduktenwasdezeprijs in1987/88 respectievelijk
37,20, 34,25en 159,60guldenper 100kVEM.Voordekrachtvoerprijs iseenaparte regressievergelijking geschatmet alsonafhankelijkevariabele dehoeveelheid vervoederdemaisperkoeper
jaar.Dit,omdat bedrijven,waarveelsnijmais inhet rantsoen
zit,eiwitrijker endusrelatief duurderkrachtvoer zullenkopen
omhet lageeiwitgehaltevansnijmaiste compenseren.
Hetvoerverbruik inkVEM isdeaankoopminusdevoorraadtoename,ontvangenweidegeld envoerverkopen enplusvoorraadafname,
Produktenvaneigenakkerbouwenbetaaldweidegeld.Vanvoorraadverandering,weidegeld,voerverkopen enProduktenvaneeneigen
akkerbouwtak zijn indeboekhouding alleendebedragengeregistreerd.Voorhetomrekenenvandezebedragennaarhoeveelheid
kVEMwordt verwezennaartabelB 2.1 inbijlage 2,waarindediversekVEM-prijzenwordenweergegeven.
Omdat bijdeverschillende voedermiddelenverschillen in
verliezen optredenworden indit onderzoekdehoeveelhedenaangekochtvoeruitgedrukt innetto-kVEM. Ditwordt berekend alsde
hoeveelheid produktmaaldevoederwaarde,minus bewarings-en
vervoederingsverliezen. IntabelB2.2 inbijlage 2zijndeverschillende Produkten ingedeeld indecategorieën krachtvoer,
structuurrijk ruwvoer,structuurarm ruwvoerenmelkprodukten.Tevenswordenpercentagesvandebewarings-envervoederingsverliezenperproduktgegeven.
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2.2.3 Deniet-toegerekende kostenenopbrengsten
Omvanuithetsaldohetnetto-bedrijfsresultaattekunnen
berekenenmoetendeniet-toegerekende opbrengsten bijhet saldo
wordenopgeteld endeniet-toegerekende kostendienenervanafgetrokken teworden.Deniet-toegerekende kostenenopbrengsten
zijndekostenenopbrengstendieniettoegerekend kunnenworden
aandehoofdtak,graasdieren envoederoppervlak. Zebestaanuit:
Opbrengsten:
- opbrengstenuitakkerbouwen intensieveveehouderij;
- overigeopbrengsten.
Bewerkingskosten:
- arbeid;
-werktuigen enwerkdoorderden.
Overige niet-toegerekende kosten:
-kostenvoorgrond engebouwen;
-materiaalkosten;
-quotumkosten;
-kostengemaaktvoordeakkerbouwende intensieve
veehouderij;
- overigeniet-toegerekende kosten.
Deoverigeopbrengstenuitakkerbouwen intensieveveehouderijbestaanuitopbrengstenuitdekalvermesterij,devarkenshouderij,depluimvee- enoverigekleinveehouderij,deakkerbouwen
de fruitteelt enhoutteelt.Dezeopbrengsten zijnexclusief toegerekende overheidsuitkeringen. Dezeoverheidsuitkeringen zijn
ondergebracht indepostoverige niet-toegerekende opbrengsten.
Deoverigeopbrengsten bestaanonderandereuitoverheidsuitkeringen,opbrengstenuitcoöperaties,inkomenstoeslagen,beheersvergoedingen enopbrengsten die resterenuiteenvorig boekjaar.Deopbrengstenvoorhetwerkvoorderdenzijnniet inde
overigeopbrengsten ondergebracht,maarworden inminderinggebracht opdekostenvoorhetwerkdoorderden.
Dearbeidskosten bestaanuithetberekende loonvoordeondernemerendeoverigegezinsleden enhetbetaalde loonaan
vreemdpersoneel.
Dekostenvoorwerktuigen enwerkdoorderdenbestaanuit
afschrijving,berekende rente,onderhoud,brandstoffen,huuren
verzekering vanmachineseninstallaties enuitdekostenvoor
werk doorderden.Deopbrengstenuithetwerkvoorderdenzijn
hierbij inmindering gebracht.Werktuigkostenenkostenvoorwerk
doorderden zijnuitwisselbaar.Veehoudersmethogekostenvoor
werkdoorderden zullenoverhetalgemeen lagewerktuigkosten
hebben.Natuurlijk zit indepostwerkdoorderdenookeenportie
arbeid.Daarom ishetgoed dekostenvoorwerktuigen enwerkdoor
derdentezien insamenhangmetdearbeidskosten.
Demateriaalkosten bestaanuiteenoptelsomvankostenvoor
allerleimaterialen,die inprincipe inéénjaar afgeschreven
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zijn,zoalsbijvoorbeeld kleingereedschap,plastic,reinigingsmiddel en afrasteringsdraad.
Dequotumkosten bevattenalleberekende renteenafschrijvingskosten vandequota.Ookdebetaalde superheffing voorteveelgeproduceerdemelk isindezepost opgenomen.
Dekostenvoordeakkerbouwende intensieveveehouderij bestaanuit devoerkosten endeoverige toegerekende kostenvoorde
intensieveveehouderij endekostenvoormeststoffen, zaaizaad en
pootgoed, bestrijdingsmiddelen enoverige toegerekende kosten
voordeakkerbouw, tuinbouw, fruitteelt enhoutteelt.
Deoverigeniet-toegerekende kostenbestaanuit kosten resterend uithetvorige boekjaar,pachtvoorhetmelkquotum, niettoegerekendemeststoffen (inclusief kalkmeststoffen),bestrijdingsmiddelen, enzaaizaad enpootgoed enverderdiverse algemene
kosten zoals bijvoorbeeld kostenvoorenergie enwater,verzekeringenenheffing landbouwschap.
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3. Resultaten

3.1 De regressievergelijkingen
Intabel3.1wordteenoverzicht gegevenvande afhankelijke
variabelen ende indediversevergelijkingen opgenomenonafhan-

Tabel 3.1

De afhankelijke
en de bijbehorende
onafhankelijke
variabelen van de, met regressie-analyse
geschatte,
ververgel ijkingen
Opgenomenvariabelen

Afhankelijke variabele
OPBRENGSTEN:
melkprijs/100kg
omzet enaanwas/koe
ov. opbrengsten/koe

%TOESLAG

%STRAFP
EGEORMK
GVENRMK

KOSTENVOEDEROPPERVLAK:
zaaizaad/bestrijd.middel/ha
ov.kostenvoederopp./ha
KOSTENVEESTAPEL:
gezondheid/koe
inseminatie endekgeld/koe
stamboekenmelkcontr./koe
renteveestapel/koe
ov.kostenveestapel/koe
VOERAANKOPEN:
krachtvoer (kVEM/ha)
struct.rijk ruwv. (kVEM/ha)
struct.armruwv. (kVEM/ha)
melkprodukten (kVEM/koe)
voeders zonderVEM (f/ha)
krachtvoerpr. (.f/100kVEM)

XVETÎEIWIT
FPCM
RAS
FPCM

%OV.VOPP
ZOV.VOPP

GVEORMK
EGVEORMK
EGVEORMK
EGVEORMK

GVENRMK

GVENRMK

FPCM
FPCM
FPCM
FPCM

MKHAGVEOVHANINCLFPCMXOV.VOPP
MKHAGVEOVHANINCLFPCM%OV.VOPP
MKHAGVEOVHANINCLFPCMZOV.VOPP
KALVMK
MKHAGVEOVHA
MAISMK

NIET-TOEGEREKENDEKOSTEN:
BEWERKINGSKOSTEN:
arbeid
werktuigen/werk doorderden

MKHAGVEOVHA FPCM XOWOPP STALHA
MKHAGVEOVHAFPCM ZOWOPP STALHA

OV.NIET-TOEGEREKENDEKOSTEN:
kostengrond engebouwen
materiaalkosten
ov.niet-toegerekende kosten

MKHA
FPCM
MKHA
FPCM
MKHAGVEOVHAFPCM %OWOPP
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RAS
RAS
RAS
RAS

STALHA
STALHA
HA

kelijkevariabelen.Hierbijwordt geenmelding gemaakt vaneventuelekwadratische verbanden of interacties,die indevergelijkingenopgenomen zijn.Nadetabelvolgt eenopsomming vandeonafhankelijke variabelen endebetekenisvande indetabelgebruikte afkortingen.Daarnavolgt inenkele subparagrafen een
uitleg vandegemaaktekeuzes.Erdient nogmaalsopgemerkt te
worden,dathetdoelvanderegressievergelijkingen niet ishet
saldovolledig teverklaren.Hetdoel iswelhetkunnen berekenen
van bedrijfsspeciefiekevergelijkingsmaatstaven diebijdebedrijfsanalyse alsreferentie kunnendienen.Hiertoe zijnvoornamelijkonafhankelijke variabelen opgenomendie insterkemateafhangenvandebedrijfsstructuurenzoweinigmogelijk afhangen
vandemanagementskwaliteiten vandeondernemer.Bij sommige opgenomenvariabelen ishetdiscutabel inhoeverre zeafhankelijk
zijnvandebedrijfsstructuurdanwelvanhetmanagement vande
ondernemer.
Degebruikteafkortingenhebbendevolgendebetekenis:
HA
-bedrijfsgrootte inha;
STAL
-staltype (1-ligboxenstal, 2°grupstal);
RAS
-ras;het ideeachterdevolgende normeringen iseen
schaalvoorbevleesdheid,afnemend van 1naar 100;de
volgendewaardenkomenvoor:
MRY- 1
(bijgemengdeveestapels zijn
FH- 90
tussenliggendewaardenmogelijk
HF-100;
MKHA
-hetaantalmelkkoeienperha;
KALVMK «het aantalkalverenpermelkkoe;
EGVEOVMK -het aantalgve ineigendom (minusmelkkoeien)perkoe
(voorhetaantalgveperdiersoort zietabelB1.2);
GVEOVHA »idemplusgvevanderdenminusgvebijderdenperha
voederoppervlak;
GVEOVMK - idempermelkkoe;
EGVEORMK -het aantalgve-rundvee ineigendom (minusmelkkoeien)
perkoe;
GVEORMK -idem,plusgvevanderdenminusgvebijderdenper
melkkoe;
GVENRMK -hetaantalgve-niet rundvee (paardenenschapen)in
eigendompermelkkoe;
FPCM
-demelkproduktie perkoe inkgvet eneiwitgecorrigeerdemelk (FPCM - (0,337+0,116 *vetZ+0,06 *
eiwitï)*melkproduktie/koe);
ÏOV.VOPP-hetpercentage niet-graslandvandetotalevoederoppervlakte;
NINCL
-stikstofgift perhagrasland inclusief destikstofuit
deorganischemest (voorberekening ziebijlage1);
ÎT0ESLAG-percentagevandemelkdatgeleverd isinuitbetalingsperiode 19t/m 27en inperiode 1t/m5;
XSTRAFP -percentagevandemelkwaarop strafpunten rusten;
ZVET
-vetpercentage vandemelk;
ZEIWIT -eiwitpercentage vandemelk;
MAISMK -hoeveelheid vervoederdemaisperkoeperjaar (kVEM).
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Indiverse subparagrafenwordenhierna deredenenvangemaaktekeuzesaangegeven.Tevenswordenenkelegevondenverbanden
grafischweergegeven.Hierbijvarieert alleendevariabele opde
x-as.Deandere,indevergelijkingen opgenomenonafhankelijke
variabelen zijnconstant gesteld opdewaardenvaneenwillekeuriggekozenbedrijfXXX.Het blokje,dat iniederegrafiekterug
komtgeeftdewerkelijk gerealiseerde kostenofopbrengstenvan
ditbedrijfweer.BedrijfXXXheeftdevolgendekenmerken:
aantalmelkkoeienperha
=2,19;
aantaloverigegveperha
-0,81;
demelkgiftperkoe (fpcm)
-7460;
hetpercentage overigevoederoppervlakte 3;
deN-giftperhagrasland (kg)
- 482;
rastype
- MRY;
staltype
»
1;
bedrijfsgrootte inha
»17,5.
3.1.1 Deopbrengstenvangraasdierenenvoederoppervlakte
Bijdemeeste zuivelfabrieken isdegemiddeldeuitbetalingsprijsvandemelk afhankelijkvanhetvet-eneiwitgehalte,het
aantal strafpunten endehoeveelheidmelkdiegeleverd isinde
wintermaanden.Vandaar,dat indevergelijking voordeberekening
vandemelkprijsdevolgende onafhankelijkevariabelen zijnopgenomen: %VET,%EIWTT,%STRAFP enXTOESLAG.Uiteraard dienteen
melkveehouder testrevennaareenzogeringmogelijk aantal
strafpunten. Indienhijzichbijdebedrijfsanalysewil spiegelen
aanbedrijven zonder strafpunten dankandezevariabele opnul
gesteldworden.Bijhetberekenenvandemelkprijsvaneen individueel bedrijf isdeprijsalleenoverdatgedeeltevandemelk
berekend,dataande fabriekgeleverd is.Verkazing,huisverkopen
endergelijkekunnen storendwerkenopdegemiddeldemelkprijs.
Bijdeberekening vandemelkopbrengst volgensdevergelijkingsmaatstaf brengtditgedeelte hetzelfde opals inwerkelijkheid.
Demelkopbrengst volgensdevergelijkingsmaatstaf wordt berekend
via:
melkopbr. -werkelijkemelkopbr.+(kgaanfabriek* (Pn-Pw))
Hierbij zijnP wenP n respectievelijk dewerkelijke ontvangen
melkprijs endevergelijkingsmaatstaf hiervoor,vooraandefabriekgeleverdemelk.Verschil tussenP nenP wwordtdusveroorzaaktdoorhetverschil inuitbetaling tussendefabrieken.De
mogelijkheid bestaatvooreenmelkveehouder omzichniet tegaan
spiegelenaandevergelijkingsmaatstaf opbasisvanzijneigen
gerealiseerde kengetallen,maaraandevergelijkingsmaatstaf op
basisvaneenmeer idealesituatie (bijvoorbeeld geenstrafpunten). Opdezemanier isonderandere ookheteffectvaneenverlaging ofverhoging vanhetvet-en/ofeiwitpercentage teberekenen.
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Opdeomzet enaanwasperkoezijntwee zakenvan invloed,
namelijk dewaardering vanhetveeendesamenstelling vande
veestapel.Dewaardering vanhetvee isafhankelijkvan zowelde
melkgift perkoealshetveeras.Hoogproduktieve roodbonte dieren
zijnoverhet algemeendeduurste.Detweegenoemde onafhankelijkevariabelen zijndus indevergelijking opgenomen.Omdatde
post omzet enaanwasbestaatuit zuiverdeomzet enaanwasvan
het rundvee, isvoordesamenstellingvandeveestapel alsonafhankelijke variabele opgenomenhet aantaloverig gve rundveein
eigendom perkoe.Infiguur3.1 ishetverband tussenmelkproduktieperkoe enomzet enaanwasperkoeweergegeven. Indezefiguur zijndrie lijnenweergegeven, namelijkdegemiddeldevergelijkingsmaatstaf, demaatstaf voorde 25Zbeste bedrijven betreffendedeomzet enaanwasendemaatstaf voorde 25%slechtstebedrijven. Inparagraaf 2.1 isaangegeven hoedetweegroepengevormd zijn.Tevens isindefiguurdegerealiseerde omzet enaanwasperkoevanbedrijfXXXdoormiddelvaneenblokjeweergegeven.Hieruit blijkt datgezienhetveeras,het aantal stuksoveOmzetenaanwas
perkoe(guldens)
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Figuur 3.1

Het verband tussen de melkproduktie
omzet en aanwas per koe

per koe en de

23

rigegveperkoeendemelkgiftperkoe,deomzet enaanwasvan
ditbedrijf zeer laagis.
Deoverigeopbrengsten perkoebestaanvooreengrootgedeelteuit opbrengstenvanschapenenpaarden.Omdeze reden
wordt hetaantalgveniet-rundvee alsvariabele opgenomen inde
vergelijking.Derestvandeoverigeopbrengstenbestaatuitontvangendekgeld endiverse overige opbrengstenuitderundveehouderij. Omdatereensignificantverband isgevonden tussendeze
opbrengstenendemelkgift perkoe,wordtdeze laatsteookopgenomen.
3.1.2 Dekostenvoordevoederoppervlakte
Bijdekostenvoordevoederoppervlakte zijnalleenvergelijkingengeschatvoordekostenvoor zaaizaad enbestrijdingsmiddelenendeoverigekostenvoederoppervlak. Hierbij isalsonafhankelijke variabele hetpercentage overige voederoppervlakte
opgenomen.
Hoewel hetbemestingsadviesvoordeN-gift opgrasland voor
niet-zelfvoorzienendebedrijven ligtrond 400kgzuivere stikstof
perha,kaneenveehouder besluiteneenanderehoeveelheid te
strooien.Motievenhiervoorkunnenbijvoorbeeld gebaseerd zijnop
eenmilieuvriendelijker produktiewijzeofopeendreigend ruwvoeroverschot.DeN-gift isdanooktebeschouwen alseensturingsvariabele.Bijeeneventuele bedrijfsanalysewordt danook
alsvergelijkingsmaatstaf dewerkelijkeN-giftgebruikt.
Voordeoverigekunstmestkosten isgeenvergelijking geschat
omdatdezekostenslechts inincidentele gevallenvoorkomen.Bij
eenbedrijfsanalysekanalsvergelijkingsmaatstaf hetgemiddelde
wordengenomen.
3.1.3 Dedierkosten
Dediergezondheidskosten perkoezijndekostenvoordiergezondheid voor zowelhet rundvee alsvoorde schapenendepaarden.Vandaardatalsonafhankelijkevariabele opgenomen zijnhet
aantal overig gve rundvee enhetaantalgveniet-rundvee perkoe.
Het aantal overig gverundvee ishierbijhetaantalgverundvee,
datdaadwerkelijk ophet land loopt.Gezondheidskosten voorhet
jongvee inopfok bijderden zullenoverhetalgemeennietbetaald
wordendoordeveehouder zelf.Erbestaat eensignificantverband
tussenhoogtevandemelkproduktie perkoeendiergezondheidskostenperkoe.Hetverband tussenmelkproduktie perkoeendiergezondheidskosten perkoewordtweergegeven infiguur 3.2.Tevens
isereensignificantverband gevondentussengezondheidskosten
enveeras.
Bijdeoverigekostenvoordeveestapel zijndezelfdeonafhankelijke variabelenomdezelfde redenenopgenomen indevergelijking.Alleentussenhetveerasendeoverigekosten isgeen
significantverband aangetoond zodatdezevariabelenietopgenomenis.
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Voorde rentekostenperkoegeldt hetzelfde alsvoordeomzet enaanwasperkoe,namelijkdatdeberekende renteafhankelijk isvande samenstelling vandeveestapel envandewaarderingvanhetvee.Omdat derentekosten inclusief de rentekosten
voorpaarden enschapenzijn, isnaast het aantal overiggverundvee ineigendomookhetaantalgveniet-rundvee opgenomenals
onafhankelijkevariabele.Voordewaardering vanhetvee zijnde
melkgift perkoeenhetveerasopgenomen.
De inseminatie-,stamboek-enmelkcontrolekostenperkoe
zijngemaakt vooralleenhet rundvee.Alsonafhankelijkevariabelezijn indegeschattevergelijkingen opgenomen hetaantaloveriggve rundvee ineigendomendemelkgift perkoe.Demelkgift
perkoe isalsvariabele opgenomen, omdat bijeenhogemelkproduktieperkoevaakhogeveeverbeteringskosten voorkomen omhet
produktieniveauoppeil tehoudenen/of omfokvee tekunnenverkopen.Bijde inseminatiekosten istevenseenzwakverband gevondenmet hetveeras,zodat dezevariabele ookopgenomen is inde
geschatte vergelijking. Infiguur3.3 ishetverband tussende
melkproduktie perkoeende inseminatiekosten perkoeweergegeven.Hieruit blijkt dat opbedrijvenmet eenmelkproduktie per
koevanmeerdan8500kgfpcmperkoe3maal zoveeluitgegeven
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wordt aan inseminatiesalsopbedrijvenmet eenproduktieperkoe
van5000kgfpcm.
3.1.4 Devoerkosten
Bijdevoeraankopen zijnregressievergelijkingen geschat
voordetotalevoeraankopen,deruwvoeraankopenendekrachtvoeraankopen.Deruwvoeraankopen zijnweerverdeeld indestructuurrijke ende structuurarme ruwvoeraankopen.Hierbij isgestreefd
naaruniformiteit bijdediversevergelijkingen.Hoewel bijde
regressievergelijking vandestructuurarme ruwvoeraankopenniet
allecoëfficiëntensignificantvannulverschillen isdevergelijking tochtegebruiken,omdatdestructuurarme ruwvoeraankopen
zijnteberekenenuitdetotale ruwvoeraankopenminusdestructuurrijke ruwvoeraankopen.
Het totalevoerverbruik bestaatuitdeeigenproduktievan
devoederoppervlakte endevoeraankopen.Devoeraankopen zijndus
afhankelijk vanzowelhetverbruikdoorhetveealsvandeeigen
ruwvoerproduktie.Omdatdegraslandopbrengst afhankelijk isvan
de stikstofgiftwordt alsonafhankelijkevariabele deN-gift in-
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clusief destikstof uitorganischemest (NINCL)indevergelijkingopgenomen.Voordeberekeningvandehoeveelheid stikstof
uit organischemestwordtverwezen naarbijlage 1.De netto-kVEMopbrengst van snijmais isoverhet algemeenhogerdandievan
grasland.Vandaar,datookhetpercentageoverigevoederoppervlakte indevergelijking opgenomenis.
Hetvoerverbruik perhahangt afvandeveebezetting ende
melkgift perkoe.Deze relatie isindevergelijking ingebracht
doordevariabelenMKHA,GVEOVHA enFPCM.Hierbij ishet aantal
GVEOVHA hetaantaloverig gvedatdaadwerkelijk ophet land
loopt,dus inclusief hetveevanderden.
Voordemelkprodukten iseenvergelijking geschat,waarmee
deaankopenvanmelkprodukten inkVEMperkoekunnenwordengeschat.Deenige onafhankelijke variabele indezevergelijking is
het aantalkalveren permelkkoe.Deconstante indevergelijking
isopnulgesteld. Geenkalveren betekent dusgeenaankopenvan
melkprodukten.
Deprodukten zonderVEM bestaanuitmineralen en inkuilmiddelen.Er iseenverband gevonden tussenhet bedragvoordeze
produkten perhaendeveebezetting.Alsonafhankelijkevariabelenzijndanookopgenomenhetaantalmelkkoeienperhaenhet
aantal overigegveperha.
Infiguur3.4 ishetverband tussendemelkproduktie perkoe
endetotalevoeraankopenweergegeven.Dit,bijeenvariabelquotum.Detotalevoeraankoop ishierbij desomvandekrachtvoeraankopen,de structuurrijke endestructuurarme ruwvoeraankopen
innetto-kVEM.Naastdegemiddeldevergelijkingsmaatstafzijnook
demaatstaven, berekend uitgegevensvande 2SZbeste ende25X
slechtste bedrijven betreffendedetotalevoeraankopen,weergegeven.Deonderste lijn indefiguur steltdenormvoor,zoalsdie
indeDELAR (Deeladministratie Rundveehouderij)bijbeweidingssysteem04wordt gebruikt.Deformuleshiervoor zijnafkomstig
vanhet Informatie-enkenniscentrum voordeveehouderij,teLelystad.DeDELAR-norm iseenafgeleide vandenormenvoordevoedervoorziening (Wieling, 1977).BijdeDELAR-lijndient opgemerkt
teworden,datdegeldigheid begrensd istot8000kgmeetmelk.
Ditkomt ongeveerovereenmet 8000kgfpcm.Inde figuur isde
gerealiseerdevoeraankoopvanbedrijfXXXalseenblokjeweergegeven.Het bedrijf zitquavoeraankopen benedendegemiddelde
vergelijkingsmaatstaf, maarbovendemaatstafvoorde 252beste
bedrijven enbovende DELAR-norm.
Uit figuur 3.4blijkt datdenormenoverhetalgemeenmoeilijkgehaald worden.Zelfsde25Ïbestebedrijvenbetreffendede
voeraankopen halengemiddeld deDELAR-norm niet.Bijdegemiddeldemelkgift perkoevanhet eerdergenoemde bedrijf XXXvan 7460
kg fpcm ishetverschil 289kVEMperhatussendeDELAR-normen
devergelijkingsmaatstaf opbasisvande 25Xbeste bedrijven.Interessant ishetomnategaanofhetverschil tussendeDELARnormendeontwikkelde rekenregelstoegeschreven kanwordenaan
hetvoerverbruikperkoe,ofaandenettoopbrengst vanhetgras-
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Figuur 3.4 Het verband tussen de melkproduktie per koe en de
voeraankopen per ha (netto-kVEM) bij een variabel
quotum volgens de ontwikkelde rekenregels en volgens
de DELAR-norm
land.Hiertoe isintabel 3.2 eenberekening gegevenvandevoeraankopen inkVEMvolgensdevergelijkingsmaatstaf voorde25%
beste bedrijvenendeDELARnorm,voorhetbedrijfXXX.Hetvoerverbruik perkoe isteberekenenals 1maaldecoëfficiëntdie
bijdevariabeleMKHAhoort,plusdemelkgift perkoemaalde
bijbehorende coëfficiënt.Bijhetberekenenvandenetto-kVEMproduktievanhetgrasland zijnhetaantaloverigegveenhet
aantal koeienopnulgesteld.Hetnegatieve getaldatdanalsresultaatuitdevergelijking komt istebeschouwen alsdenetto-•kVEM-produktievanhetgrasland.Uitdetabelblijkt,dathet
voerverbruikperkoe,volgensdeDELARnorm, 151kVEM lager isdan
devergelijkingsmaatstaf voorde 25%beste bedrijven betreffende
devoeraankopen.Hetverbruikperoverigegvewordtvolgensde
DELAR-norm 199kVEMhoger ingeschat.Dit resulteert ineenverbruikperhadatbijdeDELAR-norm 171kVEM lager is.Degraslandopbrengst volgensDELAR-norm is118kVEMperhahoger.De
voeraankopenvolgensdeDELAR-norm zijndan 289kVEMperhalager.
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Tabel 3.2 Het voerverbruik, de netto-graslandproduktie
en de
voeraankopen volgens de DELAR-norm en de
vergelijkingsmaatstaf voor de 25%beste bedrijven,
betreffende
de voeraankopen, voor het bedrijf XXX (kVEM)
15%bestemaatstaf
/koeof /ha
/gve
Aankoop
verbruik:
- koeien
- overigegve

/ha

DELAR-norm
/koeof /ha
/gve

/ha

6972
5596 12248
3626 2921+

verschil
/ha
6683

5445 11917
3825 3081+
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-160
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Indefiguren3.5 en3.6 zijnenkele relatiesgrafischweergegeven. Infiguur3.5 isdenetto-kVEM opbrengstvanhetgrasland afgezettegendestikstofgift.
Degeldigheid vandeDELAR-norm isbegrensd van 200tot500
kgN.Buitendezegrenzendient respectievelijk 200of500 inde
formule ingevuld teworden.Opvallend is,dathetstikstofeffect
bijdeDELAR-normveel sterker isdanbijde inditonderzoek
ontwikkelde rekenregels.BijdeN-gift vanbedrijfXXXvan482kg
N isdeopbrengstvolgensdeDELAR-norm 118kVEM hogerdande
vergelijkingsmaatstaf opbasisvande 25%bestebedrijven,betreffende devoeraankopen.Denetto-graslandopbrengst vanbedrijf
XXX isinde figuurweergegeven alseenblokje.Hetprobleem
hierbij isdatuitdebeschikbare gegevensnietteachterhalen is
ofhetverschil tussendegerealiseerde voeraankopen endevergelijkingsmaatstaf hetgevolg isvaneenafwijkende graslandproduktieofvaneenovermatig voerverbruik.Hetblokje stelt danook
denetto-graslandopbrengst voorbijeenvoerverbruik volgensde
gemiddeldevergelijkingsmaatstaf.
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Het verband tussen de kVEM-opname per koe en de produktie per koe in kg fpcm

Infiguur3.6isdekVEM-opnameperkoeafgezet tegende
melkgift perkoe.Hierbijdientweeropgemerkttewordendatde
geldigheidvandeDELAR-normbegrensd istotongeveer8000kg
fpcm.
Zoalsuittabel3.2albleekisbijeenmelkgiftvan7460kg
fpcmperkoe(bedrijfXXX)deDELAR-norm 151kVEMperkoelager
dandevergelijkingsmaatstaf voorde25Xbeste bedrijven.Bijeen
veebezetting van2,19melkkoeienperhaisdit331kVEMperha.
Het blokjeinfiguur3.6stelthetvoerverbruikperkoevanbedrijfXXXvoor.Zoalsaleerderisopgemerkt ishetprobleem
hierbijdatuitdebeschikbaregegevensnietteachterhalen isof
hetverschil tussendegerealiseerde voeraankopenendevergelijkingsmaatstafhetgevolg isvaneenafwijkende graslandproduktie
ofvaneenovermatig voerverbruik.Hetblokje steltdanookhet
voerverbruikperkoevoorbijeennetto-graslandopbrengst, dieop
hetniveauvandegemiddeldevergelijkingsmaatstaf ligt.
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Infiguur 3.7 ishetvoerverbruikperkoeweergegevenvolgensdeDELAR-norm,volgensdegemiddelde vergelijkingsmaatstaf
envolgensdevergelijkingsmaatstaf voorde 25%bestebedrijven.
Hierbij ishetvoerverbruikgesplitst instructuurrijk ruwvoeren
inkrachtvoerachtigen (krachtvoer +structuurarm ruwvoer).Het
structuurarme ruwvoerwordthierbij alskrachtvoerachtigebeschouwd,omdathetnetalskrachtvoergeen structuur bevat enomdatheteenhogeVEM-waardeperkgdroge stofheeft.
Zoalsuitfiguur3.6 albleek ishettotalevoerverbruik per
koevolgensdeDELAR-norm hetgeringst.Het rantsoenvolgensdeze
normheeft tevensde laagstekrachtvoer-ruwvoerverhouding. Het
percentage krachtvoer inhetrantsoen isongeveer 10%lagerdan
volgensdegemiddeldevergelijkingsmaatstaf.Absoluut gezienis
indepraktijkdekrachtvoergift 30â40%hogerdandeDELAR-norm
aangeeft.Hetrantsoenvolgensdemaatstafvoorde 25%bestebedrijvenheeftbijnadezelfdekrachtvoer-ruwvoerverhouding alshet
rantsoenvolgensdegemiddeldevergelijkingsmaatstaf. Deabsolute
hoeveelhedenvanzowelkrachtvoer alsruwvoerzijnwelgeringer.
3.1.5 Deniet-toegerekende kostenenopbrengsten
Voordeopbrengstenenkostendie zijntoegerekend aananderebedrijfstakkenzoalsakkerbouw,tuinbouw,fruitteelt enhoutteelt zijngeen regressievergelijkingen geschat.Opdegespecialiseerdemelkveehouderijbedrijven,diealsmateriaalvoorde
regressie-analyse dienen,komendezetakkenweinig voor.Bijbedrijfsanalysevaneengemengd bedrijf kunnen alsvergelijkingsmaatstavendewerkelijk gerealiseerde opbrengsten enkostenvoor
deze takkenwordengenomen.
Depostoverigeopbrengsten bevatdiverseopbrengstenvan
verschillende aard (zieparagraaf 2.2.3)enlooptuitéénvannul
tot incidenteel enkelehonderdenguldensperha.Het isdaarom
moeilijk omvoordezepost eensignificantverband tevindenen
daarmee eenregressievergelijking teschatten.Bijbedrijfsverge1ijking kandevergelijkingsmaatstafvoordeoverig opbrengsten
gelijkwordengesteld aandewerkelijkgerealiseerde overige
opbrengsten.
Dekostenvoorgrond engebouwen zijnniettesplitsen in
tweeafzonderlijkepostenomdat bijdebetaaldepachtnietbekend
iswelkgedeelteaandegrond enwelkgedeelteaandegebouwen
toegerekend kanworden.Er iseensignificantverband gevonden
tussendezekostenperhaenhetaantalmelkkoeien perha (MKHA).
Dit isnietverwonderlijkomdat eengrotere staloverhetalgemeenduurder is.Echter,naarmate eenstalgroter iszijndekostenperdierplaatsgeringer.Ditverschil inschaalgrootte isin
deregressievergelijking ingebrachtviadevariabeleHA (aantal
ha). Ooktussendemelkproduktie perkoeendekostenvoorgrond
engebouwenperha iseensignificantverband gevonden.Omdateen
ligboxenstal overhetalgemeenduurder isdaneengrupstal,is
ookhet staltype inderegressievergelijking opgenomen.Uitfi-
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guur3.8 blijkt datopeenbedrijfmet een ligboxenstal dekosten
voorgrond engebouwenperhaongeveer500guldenhoger zijndan
opeenbedrijfmet eengrupstal bijeenveebezetting van 2,19
melkkoeien perha (bedrijf XXX). Dit is227guldenperkoe.
Dewerktuigkosten,dekostenvoorwerkdoorderdenendearbeidskostenvormengezamenlijkdebewerkingskosten. Zoalsin
hoofdstuk 2algesteld is,iszoveelmogelijkgestreefd naaruniformiteit inderegressievergelijkingenbijverwante afhankelijke
variabelen.Eerst iseenregressievergelijking geschat voorde
totale bewerkingskosten.Dehierbij gevondenonafhankelijkevariabelendieeensignificantverband vertonenmetdetotalebewerkingskosten zijnook indevergelijkingenvande onderdelen
vandebewerkingskostenmeegenomen.Hierbij zijnmet name bijde
arbeid niet allegevonden coëfficiëntensignificant vannulverschillend.Ditwordt echterniet alsgroot bezwaargezien,omdat
dearbeid ookberekend kanwordenalshetverschil tussentotale
bewerkingskosten ende somvanwerktuigkosten endekostenvoor
werkdoorderden.
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Figuur 3.8 Kosten voor grond en gebouwen en bewerkingskosten per
ha bij twee staltypen en een variërende
voederoppervlakte
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Debewerkingskostenvertonenperha,netalsdehiervoorbehandelde niet-toegerekende kosten,eensignificantverbandmetde
bedrijfsgrootteviahetaantalha (HA)enmetde intensiteitvia
hetaantalmelkkoeienperha (MKHA).Tevens isereen significant
verband gevondentussendebewerkingskosten perhaenhetaantal
overigegroot-vee-eenheden perha (GVEOVHA).Ookhetpercentage
overigevoederoppervlak heeft invloed opdehoogtevandetotale
bewerkingskosten.Ditwordtvoornamelijkveroorzaakt dooreen
stijging vandekostenvoorwerkdoorderdenbijeenstijgend
percentage overigevoederoppervlakte.Het staltypevertoontook
eensignificantverbandmetdebewerkingskosten.Hierbijgaathet
vooral omhetverschil inarbeidskosten bijbeide staltypen.Bij
eengrupstal zijndearbeidskosten perkoeongeveer 750gulden
hogerdanbijeen ligboxenstal.Dekostenvoorwerktuigen enwerk
doorderden zijnopeengrupstalbedrijfongeveer80guldenper
koe lager.Detotale bewerkingskosten zijndusongeveer 670guldenperkoehogeropeengrupstalbedrijf. Infiguur 3.8 isdit
grafischweergegeven.Hetverschil inbewerkingskosten perha
tussenbeide staltypen isbijeenveebezetting van 2,19 koeien
perha (bedrijfXXX)ongeveer 1645gulden.Figuur3.8 toonttevensheteffectvanschaalvergroting.Bijeentoenemend aantalha
nemende bewerkingskosten endekostenvoorgrond engebouwenper
haaf.Inde figuur zijnookdegerealiseerde kostenvanbedrijf
XXXweergegeven.Ditbedrijf heeft eenligboxenstal.
Net alsbijdevoeraankopen endeomzet enaanwas zijnook
voorde bewerkingskosten regressievergelijkingen geschat opbasis
vande 25%besteende 25%slechtste bedrijven,betreffendede
bewerkingskosten. Ookdezeschattingen leverdenvergelijkingen
met coëfficiëntendiesignificantvannulverschilden. Infiguur
3.9 zijndebewerkingskosten perhaafgezet tegendemelkgiftper
koe.Hierbij blijftdetotalemelkproduktie perhaconstant,met
anderewoorden:deveebezetting neemt afbijeenstijgendemelkgiftperkoe.Inde figuur zijn3lijnengetekend,tewetende
gemiddeldevergelijkingsmaatstaf,demaatstaf berekend uitde
gegevensvande 25%beste bedrijvenendemaatstaf berekend uit
degegevensvande 25%slechtstebedrijven.
Opvallend ishetgroteverschil inbewerkingskosten tussen
devergelijkingsmaatstaf voorde 25%besteende 25%slechtste
bedrijven.Ditverschilwordtvoorhetgrootstedeelveroorzaakt
doorhetverschil inarbeidskosten.Hetblokje inde figuurstelt
degerealiseerde bewerkingskostenvanbedrijfXXXvoor.
Dekostenvoormaterialen perhavertonen een significant
verband metde intensiteit (viahetaantalkoeienperha)ende
schaalgrootte (viahetaantalha).Vandaar,datdevariabelen
MKHA enHA inde regressievergelijking opgenomen zijn.Ookmetde
melkproduktieperkoeenhetstaltype iseensignificant verband
gevonden.Devariabelen FPCM enSTALzijndusookopgenomen.Kort
samengevat gevenperhakleine intensieve bedrijvenmet eenhoge
melkproduktie perkoeeneen ligboxenstal hetmeestuitaanmaterialenenkleingereedschap.

34

Bewerkingskosten
perha(guldens)
11000
10500
10000
9500
9000
8500
8000
7500
7000
6500
6000
5500
5000
4500
4000
3500
3000•£
j _

0 4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

Melk/koe (fpcm)
25%slechtste
•gemiddeld
•25%beste

Figuur 3.9

Het verband tussen de bewerkingskosten per ha en de
melkproduktie per koe bij een vaste produktie per ha
volgen de regressievergelijkingen
op basis van gegevens van alle bedrijven, de 25%beste bedrijven en de
25%slechtste
bedrijven

Deoverigeniet-toegerekende kostenvertoneneensignificant
verbandmetdeintensiteit (viahetaantalkoeienperha)ende
schaalgrootte (viahetaantalha).Vandaar,datdevariabelen
MKHAenHAinderegressievergelijking opgenomen zijn.Verder
vertonendezekosteneensignificant verbandmetdemelkgiftper
koeenmethetpercentage overigevoederoppervlak.Ookdezevariabelenworden inderegressievergelijking opgenomen.Omdatde
post overigeniet-toegerekende kosteneenoptelsom isvanallerleidiverse kostenishetmoeilijkeentheoretisch logischverbandteformuleren, zoalsbesprokenbijdemethode inhoofdstuk
2.Hetlijkt echterwellogischdatbijvoorbeelddekostenvoor
kalkmeststoffen,dieeenonderdeelvormenvandeoverigeniet-
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toegerekende kosten,bijeenhoogpercentage overigevoederoppervlakhoger zijn.Redenenhiervoor zijnonderandere:
snijmaisenvoederbietenvrageneen ietshogerepHdangras;
dezeproduktenwordenverbouwd opmeerpHgevoeligegronden;
dekalkmeststof isgemakkelijker toetedienen,omdatde
percelen regelmatig onbebouwd zijn.
Niet-toegerekendekosten
(guldensper 100kg fpcm)
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iarbeidskosten

Figuur 3.10

|| | || | |ov.niettoegerekendekosten
I V / / J grond+gebouwenkosten

De niet-toegerekende
kosten per 100 kg melk bij een
vast quotum van 16340 kg fpcm per ha en een variërend aantal hectares
voederoppervlak

Infiguur3.10 iseenoverzicht gegevenvandeniet-toegerekendekostenper 100kgfpcmbijeenvastquotumperhavan 16340
kg fpcm (bedrijfXXX)eneenvariërende bedrijfsgrootte inha.In
deze figuur zijndekostenvoormaterialen ondergebracht bijde
overigeniet-toegerekende kosten.Opvallend isde sterkedaling
vandevastekostenper 100kgmelkbijeentoenamevandebedrijfsgrootte.Bij 15hazijndetotaleniet-toegerekende kosten
66centperkg,terwijl ditbijeenbedrijfsgroottevan 60hanog
maar46cent is.Hetgrootstedeelvanditverschilwordtveroorzaaktdoorhetverschil indearbeidskosten,van 15centperkg
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fpcm.Waarschijnlijkwordt dezebesparing opdearbeidskostengerealiseerd doorgrotere,duurderemachines enhogerekostenvoor
werkdoorderden.Dekostenvoorwerktuigen enwerkdoorderden
perkg fpcmdalennamelijk bijeenstijgende bedrijfsgroottevan
15naar 60haveelminderdandearbeidskosten. Deoverigeniettoegerekende kostendalen indit trajectmet 1,6 cent perkgen
degrond engebouwenkostenmet 1,7 cent perkg.Ookdezedalingen
zijnkleinerdanopgrondvandeschaalvergroting van 15naar60
haverwacht zoukunnenworden.Waarschijnlijkhebbengroterebedrijven eenrelatief duurdere stalinrichting.

3.2 Saldo-analyse vaneen individueel bedrijfmet behulpvande
vergelijkingsmaatstaven
Met behulpvandeontwikkelde rekenregels (vergelijkingen)
ishetmogelijkomvaneen individueel bedrijf vergelijkingsmaatstavenvoordekostenenopbrengsten teberekenen.Hetvergelijkenvandegerealiseerde kostenenopbrengstenmet devergelijkingsmaatstaven levert informatie overdesterke enzwakke punten
van eenbedrijf.Alsvoorbeeld isinfiguur3.11 een,met een
spreadsheetprogamma berekend, overzicht gegevenvandegerealiseerde kostenenopbrengsten endevergelijkingsmaatstaven voor
dekostenenopbrengstenvanhetwillekeurig gekozen bedrijfXXX.
Hierbij ishet structuurrijke ruwvoergesplitst intweedelen,
namelijk:
deaangekochte hoeveelheid structuurrijk ruwvoer;
dehoeveelheid verkocht structuurrijk ruwvoeren/ofdevoorraadverandering (voorraadverandering kanpositief ofnegatief zijn).
Deze splitsing isaangebracht, omdat voorbeidedeleneenandere
normprijsgeldt.Detotale hoeveelheid verbruikt structuurrijk
ruwvoer isdusdesomvanbeidedelen.
OverbedrijfXXX infiguur3.11 kunnendevolgende opmerkingengemaaktworden:
deopbrengsten liggenongeveer 900guldenbenedendemaatstaf,waarvandepost omzet enaanwas800guldenveroorzaakt;
dekostenvoordevoederoppervlakte zijnongeveer 160gulden
hogerdandemaatstaf;
dekostenvoordeveestapel liggen bijnaopdemaatstaf;
devoerkosten zijnongeveer350gulden lagerdandemaatstaf;ditkomtvoornamelijkdoordegeringe krachtvoeraankopen.Dehoeveelheid aangekocht structuurrijk ruwvoerligt
wel ietsbovendemaatstaf,maardit isgoedkoperdan
krachtvoer. Intotaalwordt 800kVEMminderaangekocht dan
demaatstaf aangeeft.
bovengenoemde punten resulteren ineensaldo,dat 737gulden
lager isdanhet saldovolgensde vergelijkingsmaatstaven.
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***** SALDOBEREKENING VAN BEDRIJF XXX *****
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Een overzicht van gerealiseerde
kosten en opbrengsten met de
bedrijfsspecifieke
vergelijkingsmaatstaven
hiervoor, van
bedrijf XXX

Infiguur 3.11 zijnnaast degemiddelde vergelijkingsmaatstaf ookdemaatstavengegeven,dieberekend zijnuit gegevens
vande 25%besteende 25%slechtste bedrijven, betreffendede
omzet enaanwas.Hieruit blijkt,dathetvoorbeeld bedrijfqua
omzet enaanwaszelfsbenedendemaatstafvoorde 25%slechtste
bedrijvenuitkomt.
Net alsbijdeomzet enaanwaszijnvoordevoeraankopenper
ha innetto-kVEM ooknieuwe regressievergelijkingen geschatuit
degegevensvande 25%besteende 25%slechtste bedrijven,betreffende detotalevoeraankopen.Uitdefiguur blijkt,datde
krachtvoeraankopen vandit bedrijf verbenedendemaatstaf voor
de 25%beste bedrijven liggen.Er isophet bedrijf echterveel
structuurrijk ruwvoer aangekocht, zelfsmeerdandemaatstafvan
de slechtste bedrijven aangeeft.Ditduidt eropdatmenopdit
bedrijf bezig iskrachtvoer tevervangen doorgoedkoper ruwvoer.
Het isdevraag ofdit overigensgoede strevenniet teveris
doorgevoerd, geziende lageopbrengsten.
Zoalshierboven blijkt kunnenopeenbedrijf lageopbrengsten,die benedendevergelijkingsmaatstaf liggen, gedeeltelijk
gecompenseerd wordendoor lagekosten (onderdemaatstaf).Andersom ishet ookmogelijk omhogekostentecompenseren methogere opbrengsten.Met de indit onderzoekontwikkelde rekenregels
(regressievergelijkingen) isalleenaantegevenofbepaaldeopbrengsten enkosten onderofbovenhetgemiddeldevanvergelijkbare bedrijven liggen.Menkanhierover echtergeenoordeelgeven
omdat de relaties tussendeverschillende kosten enopbrengsten
niet bekend zijn.Verderonderzoeknaardeze relaties isgewenst.

3.3 Analysevanhet netto-bedrijfsresultaatvaneen individueel
bedrijfmet behulpvande vergelijkingsmaatstaven
Naast analysevandekosten enopbrengsten die leidentot
het saldo, ishet ookmogelijkdeniet-toegerekende kostenenopbrengsten tevergelijkenmet devergelijkingsmaatstaven hiervoor.
Alsvoorbeeld isinfiguur3.12 eenoverzicht gegevenvandeberekening vanhetnetto-bedrijfsresultaatvanbedrijf XXX.Het
saldoendevergelijkingsmaatstaf hiervoorkomenuit figuur3.11.
Overhetnetto-bedrijfsresultaatvanbedrijf XXXkunnendevolgende opmerkingenwordengemaakt:
het bedrijfheeft geentweedetak;
hetgerealiseerde saldo is737gulden lagerdandevergelijkingsmaatstaf;
dearbeidskosten ophet bedrijf zijnongeveer 1000gulden
perhahogerdandevergelijkingsmaatstaf terwijl dekosten
voorwerktuigenenwerkdoorderdenongeveer400perhalager zijn.Dit resulteert inbewerkingskosten die 600gulden
hogerzijndandevergelijkingsmaatstaf;
dekostenvoorgrond engebouwen zijnongeveer400gulden
perhahogerdandemaatstaf aangeeft;
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**BEREKENING NETTO-BEDRIJFSRESULTAAT
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vergelijkingsmaatstaven
hiervoor, van bedrijf XXX

dekostenvoormaterialen endeoverige niet-toegerekende
kosten zijnnagenoeg gelijkaande vergelijkingsmaatstaven
hiervoor;
bovengenoemde puntenresulteren ineennetto-bedrijfsresultaatdatongeveer 1700gulden lager isdandevergelijkingsmaatstaf.
Infiguur3.12 zijnvoordearbeidskostenendekostenvoor
werktuigen enwerkdoorderden,naastdegemiddelde vergelijkingsmaatstaf,ookdemaatstavenvoorde 25%beste ende25X
slechtste bedrijven,betreffende detotale bewerkingskostenweer-
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gegeven.Hieruit blijkt datbedrijf XXXmet zijn arbeidskosten
het niveauvandevergelijkingsmaatstaf voorde 25Zslechtstebedrijven nadert.Metdekostenvoorwerktuigenenwerkdoorderden
scoort het bedrijf zeergoed.Dezekosten zijnnamelijk beterdan
devergelijkingsmaatstaf vande 25Zbeste bedrijven.Eén enander
resulteert intotalegerealiseerde bewerkingskosten,dietussen
degemiddelde vergelijkingsmaatstaf ende vergelijkingsmaatstaf
voorde 25Zslechtstebedrijven liggen (zieookfiguur 3.9).Op
dit bedrijfwordenwaarschijnlijkrelatief veelurengemaakt ten
gevolge vaneen lagemechanisatiegraad en lagekostenvoorwerk
doorderden.

3.4 Groepsvergelijking na indeling opbasisvanhet saldoperha
Inhoofdstuk 1isalopgemerkt,dat het saldoperhaeen
grote spreiding vertoont, zelfsalsgecorrigeerd isvoor intensiteitviadeveebezetting endemelkproduktie perkoe. Indit
hoofdstukwerdendegerealiseerde saldivantweegroepen bedrijvenvergeleken.Opsoortgelijkewijze als inhoofdstuk 1worden
indeze paragraafdesaldivantweegroepenbedrijven (de25Z
besteende 25Zslechtste bedrijven betreffende het saldoperha)
vergeleken.Van iederbedrijfwordenvanallekosten-enopbrengstenpostendevergelijkingsmaatstaven berekend. Desomvandeze
vergelijkingsmaatstaven voorkosten enopbrengstenvormt debedrijfsspecifiekevergelijkingsmaatstaf voorhet saldo.De 25%bedrijvenmetdehoogstepositieve afwijkingvanhet gerealiseerde
saldotenopzichtevandevergelijkingsmaatstaf voorhet saldo
vormende 25%bestebedrijven.Degroep slechtste bedrijven zijn
de 25Zbedrijvenmet degrootstenegatieve afwijking vanhetgerealiseerde saldotenopzichtevandevergelijkingsmaatstaf voor
het saldo.Hetvoordeelvandezegroepsindeling, tenopzichtevan
demethode inhoofdstuk 1, isdatdevergelijkingsmaatstaf voor
het saldo,dat bepaald isviaeenoptelsomvanvergelijkingsmaatstavenvoorkostenenopbrengsten,gecorrigeerd isvoormeerdere
variabelen danalleendeveebezetting endemelkgift perkoe.Als
tweedevoordeel kanwordengenoemd datnugekekenkanwordenwelkekosten-en/of opbrengstenposten hetgrootste deelvanhet saldoverschil tussenbeidegroepenveroorzaken.
Voor329bedrijvenuithet boekjaar 1987/88,waarvaneen
voedermiddelenregistratie isbijgehouden, iszowelhetwerkelijk
gerealiseerde saldoalsdevergelijkingsmaatstaf voorhet saldo
berekend. Devergelijkingsmaatstaf voorhet saldo ishierbijde
optelsomvandevergelijkingsmaatstavenvoordekostenenopbrengsten.Vervolgens zijnuit deze329bedrijven 2groepengeformeerd, namelijkde 25Zvande bedrijvenmetdegrootstepositieveafwijkingvanhetgerealiseerde saldotenopzichtevande
vergelijkingsmaatstaf voorhet saldoende 25Zvande bedrijven
met degrootste negatieve afwijking. Inhetvervolg vandezeparagraafwordenditde besteendeslechtste bedrijven genoemd.
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Tabel 3.3

Enkele gemiddelde kengetallen
van de beste en de
slechtste
bedrijven,
betreffende
het saldo per ha

Groep
bedrijven

Aantal
bedrijven

Bedrijfsgrootte (ha)

Slechtste
Beste

82
82

35
34

Tabel 3.A

Veebezetting
Melkgift/
(melkkoeien/ha) koe (fpcm)
2,06
2,04

7028
6980

De gemiddelde
opbouw van het gerealiseerde
saldo en de
gemiddelde
opbouw van het saldo, volgens de
vergelijkingsmaatstaven
voor kosten en opbrengsten
per ha van
de beste en de slechtste
bedrijven,
betreffende
het
saldo

Kostenen
Slechtste bedrijvenBeste bedrijven
Verschil
opbrengsten
gereali- verge- gereali- verge- abso- %tov
seerd lijkings- seerd lijkings- luut saldomaatstaf
maatstaf
versch
OPBRENGSTEN:
melkopbrengst
omzet enaanwas
ov.opbrengsten

10860 10898
1627
1845
189
202

10719 10670
1909
1699
224
215

88
5
428
27
22
1

KOSTENVOEDEROPP.
zaaiz. +bestr.
N-kunstmest
ov.kunstmest
ov.kost.oppervl.

129
449
86
11

118
449
75
10

102
420
67
8

102
420
75
8

10
0
19
1

1
0
1
0

KOSTENVEESTAPEL
gezondheidskosten
inséminâtiekosten
stamboek enmelkc
renteveestapel
opfokkosten
ov.kostenvee

277
180
80
428
28
150

250
182
74
487
28
125

200
137
65
413
13
99

240
175
72
475
13
124

67
36
13
3
0
49

4
2
1
0
0
3

2124
761
234
153
43

1962
550
233
141
38

1705
258
210
133
32

1901
515
230
140
37

359
468
20
19
10

22
29
1
1
1

VOERKOSTEN
krachtvoer
str.rijk ruwvoer
str.arm ruwvoer
melkprodukten
voerzonderVEM
SALDO
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7543

8222

8990

8057

1612

100

Intabel 3.3wordt eenoverzicht gegevenvanenkele gemiddeldekengetallenvanbeidegroepen.Beide groepen zijngemiddeld
quagrootte enveebezetting vergelijkbaar.
Tabel 3.4geeft eenoverzicht vandegemiddelde gerealiseerdekosten enopbrengsten endegemiddelde vergelijkingsmaatstaven
voorkostenenopbrengstenvande 25%bestebedrijven ende 252
slechtste bedrijven betreffende hetsaldo.
Naast degerealiseerde kostenenopbrengsten endevergelijkingsmaatstaven hiervoorvanbeidegroepen isookhetverschil
tussendegerealiseerde kostenenopbrengstenvanbeideweergegeven.Degroep slechtste bedrijven is,dooreen ietshogereveebezetting eneen ietshogeremelkproduktieperkoe (zietabel 3.3),
gemiddeld iets intensiever zodat devergelijkingsmaatstavenvoor
kostenenopbrengstenvandezegroep ietshoger zijndanvande
beste bedrijven.Hetverschil tussengerealiseerde kostenenopbrengstenvanbeidegroepen isgecorrigeerd voorhetverschil in
intensiteit. Dit isgedaandoorhetverschil tussendevergelijkingsmaatstaven voorkostenenopbrengstenvanbeide optetellen
'bijhetverschil ingerealiseerde kosten enopbrengsten (absoluut
verschil gezondheidskosten =277-200-(250 -240)).Het verschil
ingerealiseerdekostenenopbrengsten istevensuitgedrukt in
procentenvanhet totaalvandeverschillen.Het totaalvande
verschillen komtovereenmethetverschil tussende gerealiseerde
saldivan beidegroepen, gecorrigeerd voorhet intensiteitsverschil,middelshetverschil indevergelijkingsmaatstaven voorde
saldivanbeide (1612-8990-7543 -(8057 -8222).Uit detabel
blijkt dat devoerkosten endeomzet enaanwashetgrootstedeel
vanhetverschil insaldobepalen,namelijk respectievelijk 54en
27%. Opzich isdit nietverwonderlijk omdat,demelkopbrengst
uitgezonderd, devoerkosten endeomzet enaanwas respectievelijk
degrootste kosten-enopbrengstenpost zijn.Bijdezeuitspraak
overhetverschil insaldodientwel opgemerkt teworden, datbovenstaande beweringen alleenbijdehiergevormde groepengelden.

3.5 Groepsvergelijking na indeling opbasisvandearbeidsopbrengst perha
Naeengroepsvergelijking bij indeling vandebedrijvenop
basisvanhet saldoperha lijkt een logischevolgende stapeen
groepsvergelijking, na indelingvandebedrijven opbasisvanhet
netto-bedrijfsresultaat.Hetprobleem hierbij ishetgroteverschil inberekende arbeidskosten opdebedrijven.Hierdoorwordt
hetgrootste deelvandevariatie inhetnetto-bedrijfsresultaat
toegeschreven aandeberekende arbeidskosten.Omditprobleemte
omzeilen isgekozenvooreengroepsvergelijking, na indelingvan
debedrijven opbasisvandearbeidsopbrengst vanhet bedrijf.
Dit ishetnetto-bedrijfsresultaatvermeerderd met deberekende
arbeidskosten vandeondernemer, zijnechtgenote enmeewerkende
overigegezinsleden.Nadeelvanhet indelenvandebedrijvennaar
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arbeidsopbrengst isweldatveehoudersdie,tengevolgevaneen
relatief lagemechanisatiegraad enrelatief lagekostenvoorwerk
doorderden,veelarbeidsurenmakeneengroterekanshebben omin
deklasse beste bedrijvenuittekomen.
Voordezelfde 329bedrijven als inparagraaf 3.4 iszowelde
gerealiseerde arbeidsopbrengst alsdevergelijkingsmaatstaf voor
dearbeidsopbrengst berekend.Devergelijkingsmaatstaf voorde
arbeidsopbrengst ishierberekend alsoptelsomvanallevergelijkingsmaatstavenvoorkostenenopbrengsten.Vervolgens zijnconformdemethode inparagraaf 3.4tweegroepengevormd,teweten
de 25%beste ende 25%slechtste bedrijven,betreffendede
arbeidsopbrengst perha.Detweegroepen zijndusniet identiek
aande twee inparagraaf 3.4.Intabel 3.5 iseenoverzichtgegevenvanenkelegemiddelde kengetallen.Uitdeze tabel blijktdat
degroepengemiddeld quaaantalbedrijven,bedrijfsgrootteen
veebezetting vrijwel overeenkomen.Demelkgift perkoe isgemiddeld bijdegroep slechtstebedrijvenongeveer 200kghogerzodat
dezegroep iets intensieveris.

Tabel 3.5 Enkele gemiddelde kengetallen van de beste en de
slechtste bedrijven, betreffende de
arbeidsopbrengst
per ha
Groep
Aantal
bedrijven bedrijven
Slechtste
Beste

82
82

BedrijfsVeebezetting
Melkgift/
grootte (ha) (melkkoeien/ha) koe (fpcm)
35
33

2,01
2,00

6968
6764

Intabel 3.6 zijndegemiddelde gerealiseerde saldi,degemiddelde gerealiseerde niet-toegerekende kostenendegemiddelde
vergelijkingsmaatstaven voordesaldiende niet-toegerekende
kosten enopbrengsten perhagegeven.Doordegemiddeld hogere
melkgift perkoebijdeslechtste bedrijven isdeberekendevergelijkingsmaatstaf voorhetsaldoperhavoordezegroephoger
danvoordebeste bedrijven.Bijdeberekening vandeabsolute
verschillenvandegerealiseerde saldiendegerealiseerdeniettoegerekende kostentussenbeidegroepen zijndezeverschillen
gecorrigeerd voordeverschillen indeberekendevergelijkingsmaatstavenvanbeide.Hetabsoluteverschil insaldo isbijvoorbeeld berekendals:
8385 -7530-(7753 -7975)-1077
Uit tabel 3.6 blijkt,dathetsaldo43%vanhetverschil in
arbeidsopbrengst veroorzaakt.Dekostenvoorwerkdoorderdenen
werktuigenveroorzaken 24%endegrond engebouwenkostenveroor-
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Tabel 3.6

De gemiddelde gerealiseerde
niet-toegerekende
kosten
en opbrengsten en de gemiddelde
vergelijkingsmaatstaven hiervoor van de beste en de slechtste
bedrijven,
betreffende de arbeidsopbrengst per ha

Kostenen
opbrengsten

Slechtste bedrijvenBestebedrijven

Verschil

gère- verge- gère-vergeabso- %tov
ali-lijkings- ali-lijkings-luutversch.
seerdmaatstaf seerdmaatstaf
arb.opb.
Saldo
Overige opbrengst
Saldoakk.int.veeh.
Kosten
vreemde arbeid
w.d.d+werktuigen
grond+gebouwen
materialen
quotumkosten
ov.niet-toegerekend

7530
35
10

218
2232
2555
174
176
689

Arbeidsopbr.bedrijf 1531

7975
35
10

8385
32
27

7753
32
27

1077
0
0

43
0
0

218
1938
2207
162
176
620

136
1576
1911
137
257
546

136
1884
2215
160
257
608

0
602
652
35
0
131

0
24
26
2
0
5

2699

3881

2552

2497

100

zaken26Zvanhetverschil inarbeidsopbrengst. Hierbijdient
weer opgemerktteworden,netalsinparagraaf 3.4,datdehierbovengenoemde percentagesalleengeldenvoordehiergebruikte
groepen.
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4. Discussie en conclusie

Uithetvoorgaande isgeblekendathetsaldoperhaeengrotespreidingvertoont,zelfsalsgecorrigeerd isvoordeintensiteitviadeveebezetting endemelkgiftperkoe.Deafwijking
tussenhetgerealiseerde enhetmet rekenregelsberekend saldo
wordtvoorhetgrootste deelveroorzaakt doorafwijkingen inde
voerkosten enafwijkingen indeomzetenaanwas.Afwijkingen in
hetsaldoveroorzaken ruim40procentvandeverschillen inarbeidsopbrengst.
De inditonderzoekontwikkelde rekenregelskunnen eenhandighulpmiddel zijnbijdeanalysevanhetbedrijfsresultaatvan
eenmelkveehouderijbedrijf.Naastdezebedrijfsvergelijkendeanalysevankosten enopbrengsten alsevaluatie (naafsluiting van
deboekhouding)blijvendebestaandetaakstellende normenbelangrijkalsstreefwaarden.Metde rekenregels zijnvaneenindividueel bedrijf voordekosten enopbrengsten bedrijfsspecifieke
vergelijkingsmaatstaven aantegeven.Deontwikkelde rekenregels
zouden ineenspreadsheetprogramma ingebouwd kunnenwordenzoals
datgedaan isindefiguren3.11 en3.12.Ookbestaat demogelijkheid deontwikkelde rekenregelstegebruiken ineenprogramma
datde relatiesgrafischweergeeft zoalsdatgedaan isindefiguren3.1 totenmet3.9.
Bijdeanalysevanhet saldo involgende jarenontstaathet
probleemdatdediverse rekenregelsgebaseerd zijnopprijzendie
golden inhetboekjaar 1987/88.Bijderekenregelsvoordevoerkosten isditprobleemomzeild,omdatdeze rekenregels alsvergelijkingsmaatstafgeenbedrag,maar eenhoeveelheid leveren.Bij
analysevandevoerkosten ineenbepaaldjaarkunnende berekende
maatstavenvoorvoerhoeveelhedenwordenvermenigvuldigd met in
datjaargeldende normprijzen.Voeraankopenkunnendusgeanalyseerdwordenopzowelprijsalshoeveelheid.
Zoalseerdervermeld kunnendeverschillen ingrasproduktie
vanjaartotjaarsterkvariëren.Daarom zijnderegressievergelijkingenvoorvoeraankopengeschatondergemiddelde omstandighedendoorgegevensvandrieachtereenvolgende boekjarente
gebruiken.Bijdebedrijfsanalysekanhetvoorkomendaterdoor
extremeweersomstandigheden juistmeerbehoefte isaaneenminder
gemiddelde vergelijkingsmaatstaf. Bijde regressie-analyse zijn
hiertoe tevensjaardummy's opgenomen (JR85,JR86 enJR87). Bij
eenbepaaldewaarneming hebbendezedummy's,afhankelijkvanhet
jaarwaarindewaarneming isgedaan,dewaardeéénofnul.Bij
bedrijfsanalysevaneenhistorisch boekjaarkan indevergelijkingsmaatstaf decoëfficiëntvandejaardummywordenmeegenomen,
diebijhetteanalyserenboekjaarhoort.Bijbedrijfsanalysein
een "nieuw"boekjaarmetgemiddeldeweersomstandigheden kangekozenwordenvoorhetgebruikenvanhetgemiddeldevanjaar-
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dummy's.Bijeen "nieuw"afwijkend boekjaarkaneenjaardummyvan
eenvergelijkbaar boekjaarwordengebruikt.
Bijdeanderekosten-enopbrengstenposten isdeuitsplitsingnaarprijsenhoeveelheid nietmogelijk.Deuitkomstenvan
dediverserekenregelszijnhierdusvergelijkingsmaatstaven die
gebaseerd zijnopdeprijzendie in1987/88golden.Alsoplossing
hierbijvalttedenkenaanhetgebruikvanprijsindexen.Als bijvoorbeeld inhetjaarvananalysededierenartstarieven tenopzichtevan 1987/88gestegenzijnmet 10X,dankanmendeberekendevergelijkingsmaatstaf voordiergezondheidskostenmet1,1vermenigvuldigen.Dezemethodeheeftalsvoordeeldatderegressievergelijkingen nietvoor iederjaaropnieuwgeschathoevente
worden.Voordeelvandezemethode isook,datmeneenbedrijfkan
analyseren,voordatdeboekhoudgegevensvanallebedrijvencompleetzijn.Bijhet iederjaaropnieuwschattenvanderegressievergelijkingen zouditwélmoeten.Nadeelvanhetwerkenmet
prijsindexenen "oude"rekenregels ishetverliesaannauwkeurigheid.Zovaltbijhetgenoemdevoorbeeld optemerken,datde
diergezondheidskosten nietvoor 100%uitdierenartskostenbestaan.Ookkandoorhetveranderenvanbepaaldeverbanden inbepaaldejarendenauwkeurigheid achteruitgaan.Omnietteveel
aannauwkeurigheid teverliezenverdient hetdanook aanbeveling
omderekenregelséénsinde3a4jaarteherschatten.
Bijvergelijking vandegerealiseerde kostenenopbrengsten
metdevergelijkingsmaatstaven voorkostenenopbrengsten isalleendeafwijking perkosten-ofopbrengstenpost aantegeven.
Bijeengevondenafwijking isechterniettezeggenofditgoed
danwelslecht is,omdathogekostenkunnenwordengecompenseerd
doorhogeopbrengsten.Onderzoek isdanookgewenstnaarderelatiestussendeverschillende kostenenopbrengsten.Zolang over
deze relatiesweinig bekend isblijftdeanalysevanhetsaldo
eentaakvaneendeskundige,waarbijdeontwikkelde rekenregels
overigensweleenhandighulpmiddelkunnenzijnvoorhetopsporen
van sterkeenzwakkepunten indebedrijfsvoering.Ookvalthierbijtedenkenaandeontwikkeling vanexpertsystemen,waarbijde
kennisvaneenexpert indecomputerwordt ingebouwd.Momenteel
wordt ophetLEIgewerktaandeontwikkeling vaneenexpertsysteem (GlobalDetector),waarmeehetsaldovanmelkveebedrijven
kanwordengeanalyseerd (Hennen, 1991).De,inditonderzoek ontwikkelde,bedrijfsspecifiekevergelijkingsmaatstaven dienenin
GlobalDetectoralsreferentiekadervooreeneersteglobaleanalysevandekostenenopbrengsten.
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Bijlage 1

De stikstofgift uit organische mest wordt alsvolgt berekend:
In tabel B 1.1 wordt de netto stikstofproduktie van niet-weidevee gegeven. Voor
het weidevee geldt een vaste produktie per gve. In tabel B 1.2 in bijlage 1
staan de aantallen gve per diersoort weergegeven. De werking van de stikstof is
echter afhankelijk van het beweidingssysteem. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat
de stikstof indemest, door weidend vee uitgescheiden, geenwerking heeft. De
berekening van de stikstof uit organische mest van weidevee wordt berekend via:
13,2 bij 04
19,8 bij B4
26,4 bij stalv.

((100 - Xmest op bouwland)*gve-rundvee

Hestop-

Erwordt hierbij uitgegaan vanmesttoedlening gedurende het gehele jaar.
slagvergroting, injectie etc. kunnen de hier gegeven getallen verhogen.

Tabel B 1.1

Netto stikstofproduktie
jeer

uit mest vanniet-weidevee per dier
Netto N-produktie

Diersoort
Opfokzeugen, opfokberen, mestvarkens
Fokzeugen, mestzeugen, dekberen
Leghennen, hanen, kalkoenen
Slachtkuikens, legeenden, mesteenden

Tabel B 1.2

Aantal gve per

2,64
3,74
0,22
0,05

diersoort

Categorie

Gve

Melkkoeien
Fokkalveren
1Jr
Vr. jongvee
2 jr
Vr. jongvee
2jr
Fokstieren
2jr
Fokstieren
2jr
Mestvee
1jr
Mestvee
-2jr
Mestvee
2 jr
Schapen
Jonge paarden
2jr
Jonge paarden
2-3 jr
Verkpaarden
Overige paarden>
3 jr

1,0
0,3
0,5
0,7
0,9
0,9
0,3
1,0
1,0
0,1
0,7
0,7
1,0
1,0
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per

Bijlage2

Indeze bijlage staan enkele uitgangspunten bijdeberekeningvandevoeraankopen vermeld.

Tabel B 2.1

Noraprljzen,
die gebruikt zijn voor bet omrekenen van geldbedragen
naar kVEH-hoeveelheden over de verschillende
boekjaren

Produkt

kVEM-prijs in boekjaar

Snijmais
Voor-droog-kuil
Hooi
Voerstro
Voeraardappelen
Weidegeld

Tabel B 2.2

1985/86

1986/87

1987/88

0,385
0,400
0,397
0,450
0,303
0,400

0,327
0,350
0,341
0,325
0,216
0,350

0,289
0,300
0,294
0,275
0,216
0,300

Aangekochte voedermlddelen zoals ze zijn ingedeeld
lende categorieën,
met bijbehorende voederwaarde
percentages

Categorie
produkt
Krachtvoer:
- standaardmeel/brok
enkelvoudige granen
oliehoudende Produkten
- gedroogde pulp
- gedroogde aardappelvezels/vlokken
- gedroogde bostel
- gedroogde melasse
Structuurrijk ruwvoer:
- vervoederd graanstro
- snijmaiskuil
hooi
- gras
- graskuil
Structuurarm ruwvoer:
- wortelen
- doperwtenloof
- bietenblad
- natte vezels
- natte bostel
- perspulp
- aardappelen
- maisglutenvoer
Melkprodukten:
- onder-enkarnemelk
- vloeibarewei
- melkpoeder

VEM/kg
produkt

in de
verschil(VEH) en
verlies-

Z bewaringsverlies

940
1000
1000
930
876
815
930
400
895 a)
630
800 b)
400
129
100
120 c)
101
216
208
231
442

7
12
7

e
3

103
65
1500

a)Perkgdsingekuild produkt; b)Perkgds;c)Bijbietenblad isniet zekerof
het produkt versvervoederd, danwelingekuild is.Dehier gebruikte VEM-waarde
iseengemiddelde.
Bijderuwvoeders isrekening gehoudenmet3,5%vervoederingsverliezen.
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