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Voorwoord
Naar aanleiding van de resultaten behaald bij het onderzoek naar geïntegreerde bedrijfssystemen op drie proefbedrijven (Wijnands &Vereijken, 1992;Wijnands et al.1992b) en de
door de overheid gestelde reductiedoelstellingen voor meststoffen en pesticiden (Anonymus,
1990a; 1990b)werd in 1989het project 'Introductie Geïntegreerde Akkerbouw' gestart.
Indit gezamenlijke project van voorlichting (Dienst Landbouwvoorlichting (DLV) en het
Informatie- en Kenniscentrum, afdeling Akkerbouw en Groenteteelt in deVollegrond (IKCAGV)) en onderzoek (het Proefstation voor de Akkerbouw ende Groenteteelt in deVollegrond (PAGV),het Centrum voor Agrobiologisch Onderzoek vande Dienst Landbouwkundig
Onderzoek (CABO-DLO, het huidige Instituut voor Agrobiologisch en Bodemvruchtbaarheidsonderzoek, AB-DLO) en het Landbouw-Economisch Instituut van de Dienst Landbouwkundig Onderzoek (LEI-DLO))werd de geïntegreerde bedrijfsstrategie, zoals ontwikkeld op de drie proefboerderijen, geïntroduceerd op 38 'innovatiebedrijven'verspreid over
Nederland. Dezeexperimentele introductie was nodig omdat resultaten,behaald onder
intensieve begeleiding op proefbedrijven, niet zonder meer zijn intevoeren op praktijkbedrijven. Deomschakeling naar geïntegreerde akkerbouw op de innovatiebedrijven werd
begeleid door gespecialiseerde bedrijfsdeskundigen van de DLVenondersteund door de
projectleiding bij PAGVen IKV-AGV. Deteelttechnische, milieukundige en economische
resultaten werden geanalyseerd door PAGV,CABO-DLO en LEI-DLO(Anonymus, 1991;Schans
et al., 1992;Wijnands et al.,1992a;Wijnands et al., 1995).Het project werd financieel
ondersteund door het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer enVisserij (LNV) en het
Landbouwschap. Decoördinatie vond plaats door een stuurgroep bestaande uit zowel
vertegenwoordigers van de deelnemende alsvan de belanghebbende partijen.
Voor een goede evaluatie van de bedrijfsvoering op de innovatiebedrijven was een uitgebreide registratie en analyse noodzakelijk. Daarom werd het computerprogramma FARM
(Farm Analysis and Registration Macro) ontwikkeld. FARM bestaat uit een registratiemodule,
FARM-R (VanAsperen et al., 1993),en een analysemodule. FARM-A.Dit rapport gaat over
FARM-A en bestaat uit drie delen en een bundel appendices:
Deel 1: Gebruikershandleiding
Deel 2:Achterliggende rekenregels en analysecondities
Deel 3: Methode van programmeren en listingtabellen
Appendices
In hetvoor u liggende deel, deel 1,wordt de praktische kantvan FARM-A besproken;de
inhoud enstructuur, de procedurevan installatie en configuratie, en dewerkwijze. Indeel 2
komt de achterliggende theorie aandeorde;degebruikte rekenregels en de condities waaronder deze rekenregels worden uitgevoerd. Deel3 behandeld de methode van programmeren en de programmalistingvoor perceelsniveau in devormvantabellen. De appendices
zijn bij elk van de drie voorgaande delen nodig.
Deauteurs bedanken M.G.M.Verbeek (AB-DLO) voor de ondersteuning bij de ontwikkeling
van FARM-A,G.J.M,van Dongen (PAGV)voor het inteeltseizoen '93/"94overnemen van de
(perikelen rond) deteeltregistratie en gewasevaluatie van de innovatiebedrijven, en F.W.T
Penning deVries (AB-DLO) en P.H.Vereijken (AB-DLO)voor het bekritiseren van de
conceptversie van dit rapport.
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Samenvatting
Voordeanalysevanderesultatenvande38innovatiebedrijven werdeengroot aantalteelttechnischebedrijfsgegevensgeregistreerd.Omwillevandeverwerkbaarheid gebeurdedit op
eenéénduidigewijzemet hetcomputerprogramma FARM(FarmAnalysisandRegistration
Macro).FARMbestaatuittweemodules,eenregistratiemodule FARM-Reneenanalysemodule FARM-A.MetFARM-Rwordenteelttechnischegegevens,benodigdvooranalyseen
bedrijfsevaluaties,perceelsgewijsperbedrijfgestandaardiseerdopgeslagenineengegevensbestand(VanAsperenetal., 1993).Met FARM-Awordendezegegevensvervolgensgeanalyseerdopperceels-,bedrijfs-,regio-enlandelijk niveautenaanzienvandeaan-enafvoer
vannutriënten,deinzetvanpesticiden,debijbehorende kostenendekwantificeringvande
teelttechniek. Deanalysesopbedrijfs-,regio-enlandelijkniveauvindenzowelplaatsvoor
hetgemiddelderesultaatvanhettotale bedrijf alsvoor hetgemiddelde resultaatvangewassenengewasgroepen.Inditdeelrapportwordt degebruikervanFARM-Abekendgemaakt
metdeinhoudenstructuurvanhetprogramma,deinstallatievanFARM-Ametdevereiste
hard-ensoftwareendeconfiguratievanWindows®enExcel®.Tenslottewordt dewerkwijze
vanhetprogrammastapvoor stapenperanalyseniveaubehandeldsamenmetdeinde
appendicesaanwezigerekenbestanden enoverzichtenenhetgegevensbestanduitFARM-R.

Inleiding
Degeïntegreerdebedrijfsvoering,zoalsontwikkeld opdeproefbedrijvenvoor bedrijfssystemen-onderzoek (Wijnands&Vereijken,1992; Wijnandsetal.,1992b),werd inhet project
'Introductie GeïntegreerdeAkkerbouw'experimenteelgeïntroduceerd op38innovatiebedrijvenverspreidover Nederland(Wijnandsetal.,1992a; Wijnandset al.,1995). De
bedrijvenwarenverdeeldovervijf regio'swaarbij perregioeengespecialiseerdebedrijfsdeskundigegeïntegreerdeakkerbouwvandeDLVvoorbegeleiding zorgde.Inondersteunendonderzoek,waarin PAGV,CABO-DLOenLEI-DLOparticipeerden,werdgeanalyseerdinwelkematededoelenvangeïntegreerde akkerbouw (Vereijken,1992)werden
gerealiseerdopdeinnovatiebedrijven,enwaarknelpuntenlagenbij omschakelingvaneen
gangbarenaareengeïntegreerde bedrijfsvoering.Voordit onderzoekvondenanalysesplaats
opperceels-,bedrijfs-,regio-enlandelijk niveau,perjaarenovermeerderejarentegelijk. Dit
vereistedatdebedrijfsvoering opeengestandaardiseerde wijzeenmeteenvooropgesteld
doelwerdgeregistreerd.HiertoewerddoorCABO-DLOinsamenwerking methetPAGVhet
computerprogramma FARM(FarmAnalysisandRegistrationMacro) ontwikkeld.FARM
bestaatuiteenregistratiemodule (FARM-R)eneenanalysemodule(FARM-A).
MetFARM-Rwordenteelttechnische gegevensperceelsgewijsperbedrijf gestandaardiseerd
opgeslagen ineengegevensbestand (VanAsperenetal.,1993).Dezegegevenszijnzowel
beschikbaaroverdeprojectperiode (1990-1993)alsovereenperiodevandriejaarvoorafgaandeaanhetproject (1987-1989=gangbareuitgangssituatie). Met behulpvanFARM-A
kunnenanalysesvandebedrijfsvoering ophetniveauvanperceel,bedrijf,regioenland
(=alleinnovatiebedrijven) metdebijbehorendeoverzichtenvoor evaluatie,voorlichtingen
presentatiegemaaktworden.Deanalysesopbedrijfs-,regio-enlandelijk niveauvinden
zowel plaatsvoorgemiddelderesultaatvanhettotale bedrijf alsvoor hetgemiddelderesultaatvangewassenengewasgroepen.Eenaanvullingop FARM-Avoorgrafischepresentatie
vanderesultaten indevormvanfigurenentabellen,FARM-mA(FARM-multiple-yearAnalysis),isreedsontwikkeld enbeschreven(VanAsperen,1994).
FARM-Risgeschrevenmetdemacroprogrammeertaal vanMicrosoft Excel®forWindows,een
spreadsheetpakketdatonder hetbesturingssysteem MicrosoftWindows®werkt. Hetwerken
met FARM-RvereistgeenspecifiekekennisvanspreadsheetsofvanWindows®. Enigeervaring methetwerkenmetcomputersenmeteenmuisiswenselijk.FARM-Aisgeschrevenmet
behulpvanformules,functiesenbesluitvormingstechnieken envraagtdaarentegenwel
enigekennisvanWindows® enExcel®.
HetrapportoverFARM-Abestaatuit driedelen.Hetvoor uliggenderapport isdeel 1.Indit
deelrapportwordt deinhoud,structuur, installatieenwerkwijze vanFARM-Aversie 1.0
beschreven.Inhoofdstuk 2komtde inhoudenstructuurvan FARM-Aenderelatiemet
FARM-Raandeorde.Debenodigdehard-ensoftwareenderichtlijnenvoor installatieen
configuratiestaaninhoofdstuk 3endewerkwijzevanFARM-Ainhoofdstuk 4.Hoofdstuk5
tenslotte bevateenaantalconclusiesenperspectieven.
Indeelrapport2 wordt ingegaanopdetheorievanFARM-A;deachterliggende rekenregels
endeconditieswaaronderdezeberekendworden.Deelrapport3behandelddemethodevan
programmerenendeprogrammalistingtabelvorm.Debijbehorende appendicesstaanineen
apartebundel..

2.

Inhoud en structuur

AnalysesmetFARM-Avindenplaatsmet de inFARM-Raangemaakte gegevensbestanden.FARM-Aanalyseert opvier niveaus;perceels-,bedrijfs-,regio-en
landelijk niveau,entenaanzienvanvier onderwerpen;deaan-enafvoer van
nutriënten,deinzetvanpesticiden,debijbehorende kostenende kwantificering
vandeteelttechniek. Deanalysesopbedrijfs-,regio-enlandelijk niveauvinden
zowel plaatsvoor het gemiddelde resultaat vanhettotale bedrijf alsvoor het
gemiddelde resultaatvangewassenengewasgroepen.

2.1

Inhoud

FARM-AanalyseertdemetFARM-Raangemaaktegegevensbestandenop:
1) Perceelsniveau
2) Bedrijfsniveau
3) Regioniveau
4) Landelijk niveau
1) Perceelsniveau
Opperceelsniveaukomenvieronderwerpen aandeorde:
1) Nutriënten
1)
Aanvoervannutriënten
2)
Afvoervan nutriënten
3)
Nutriëntenbalansen
4)
Debeschikbarehoeveelheid N endenetto mineralisatie(hoofdgewas)
5)
Debeschikbarehoeveelheid N endenetto mineralisatie (stoppel)
2) Pesticiden
1)
Inzetactievestof pertypemiddelpertoepassing
2)
Totaalinzetactievestof pertypemiddel
3)
Totaalinzetactievestof
3) Kosten
1)
Kosten meststoffen
2)
Kostenpesticidenpertypemiddelpertoepassing
3)
Totaalkostenpesticidenpertypemiddel
4)
Totaalkostenmeststoffenenpesticiden
4) Kwantificering teelttechniek
1)
Aantalchemischetoepassingenenmethode
2)
Totaalaantalchemischetoepassingen
3)
Aantalmechanischebewerkingen onkruidbestrijding/loofdoding en
methode
4)
Timingvandebewerkingen enintervallentussenbewerkingen

2) Bedrijfsniveau
Opbedrijfsniveau komendezelfdeonderwerpenter sprakealsopperceelsniveau,zij het
metdeelsandere parameters.Analysesop bedrijfsniveauvindenzowelplaatsvoor het
gemiddelde resultaatvanhettotalebedrijfsalsvoorhetgemiddelderesultaatvan
gewassenengewasgroepen (tabel 1).Dezewordeninhetzelfdebestand gelijktijdig
berekend.Degemiddelden zijngewogennaarperceelsoppervlaktevangewassenen
gewasgroepen (nutriënten,pesticidenenkosten)of hetaantalmeteengewasofgewasgroepbeteeldepercelen(kwantificering teelttechniek).

Tabel1.

Gewassen en gewasgroepen

Gewas

Gewasgroep

Wintertarwe
Zomertarwe
Wintergerst
Zomergerst
Winterrogge
Haver
Triticale
Granen
Cons, aardappelen
Pootaardappelen
Fabrieksaardappelen
Aardappelenl
Aardappelen2
Suikerbieten (incl.voerderbieten)
Graszaad
SnijmaTs
Korrelmaïs
Uien
Peulvruchten
Vlinderbloemigen

DegewasgroepGranenbestaatuit degewassendieerbovenstaan,Aardappelenl uitconsumptieaardappelen enfabrieksaardappelen,Aardappelen2 uitAardappelenl enpootaardappelen.Peulvruchten uit doperwten,drogeerwten,bruinebonen,capucijners,
schokkers,stamslabonenenveldbonenenVlinderbloemigen uit Peulvruchtenenluzerne.
3) Regioniveau
Opregioniveau komenwederomdevier onderwerpenter sprakemetdezelfdeparametersalsopbedrijfsniveau.Analysesop regioniveau hebbenbetrekking op hetrekenkundiggemiddeldevanresultatenop bedrijfs-engewasniveau perregio.

4) Landelijk niveau
Ook landelijk wordt onderscheid gemaakt in de eerder genoemde onderwerpen.
Analysesop landelijk niveau hebben betrekking op het rekenkundig gemiddelde van de
resultaten op bedrijfs-engewasniveau van alle38bedrijven.

2.2

Structuur

FARM-A bevat devolgende bestanden:
Tabel2.

Soortenbestanden

Bestandsnaam

Inhoud

PN.XLS

Perceelsberekeningen ten aanzienvan nutriënten
Perceelsberekeningen ten aanzienvan pesticiden
Perceelsberekeningenten aanzienvan kosten
Perceelsberekeningen ten aanzienvan teelttechniek
Hulpbestandvoor berekeningen met nutriënten inmeststoffen engewassen,
correctiefactoren en prijzenvan meststoffen

PP.XLS
PK.XLS
PT.XLS
HulpM.XLS
HulpP.XLS

Hulpbestandvoor berekeningen van actievestof, prijzenvan pesticiden en
toedieningsmethoden

PO.XLS

Overzicht met de belangrijkste berekeningen op perceelsniveau
Overzicht waarin per regio percelen met hetzelfde gewas handmatig
worden verzameld,dezogenaamde gewasgerichte regionale evaluatieoverzichten
Macroomdegewasgerichte regionale evaluatiesvaneenlay-out te
voorzien;lege regelste verwijderen entitelstoete voegen
Naar perceelsoppervlakte gewogen bedrijfs- engewasgemiddeldenvan de
meest relevante berekeningen op perceelsniveau
Overzicht vandemeest relevante berekeningen op bedrijfsniveau
Rekenkundig samengestelde regio- enlandelijke gemiddelden vandemeest
relevante berekeningen op bedrijfsniveau
Overzichtvan demeest relevante berekeningen opregio- en landelijk niveau

POREGIO.XLS

PO.XLM
BB.XLS
BO.XLS
RB.XLS
RO.XLS

Algemeen
Destructuur van FARM issamengevat in het stroomschema van fig. 1.Degrijze kaders geven
deverschillende onderdelen van het programma aan.Inde rechthoekige vakjes staan de
rekenbestanden en-overzichten;het resultaatvan een programmaonderdeel en/of de
invoerbestanden van eenvolgend onderdeel. Depijltjes geven de gegevensstroom aan;
verwijzingen naar bestanden (referentiesvoor analyse) gaantegen de gegevensstroom in
(b.v. in het bestand RB'bedr"jr'.XLS (70) staanverwijzingen naar BB'bedr"jr,.XLS 19). De
aanduidingen "I-bedrijf, '1-gewas' en '1-regio' bij een aantal gegevensstromen geven aan
dat er aan het eind van de gegevensstroom net zoveel bestanden gemaakt moeten worden
alser bedrijven, gewassen of regio's zijn. Deoverzichten bevatten telkens devoor de
specialisten en ondernemers meest relevante gegevens uit de rekenbestanden en worden
gebruikt voor evaluatie van de bereikte resultaten.
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FARM-R
1) Alleteelttechnischegegevenswordendoordeondernemersvande innovatiebedrijven
handmatig ingevuldopperceelsregistratiekaarten (VanAsperenetal.,1993,appendixI).
2) Debedrijfsdeskundigen geïntegreerde akkerbouwvoerendegegevensvervolgens in
FARM-Rin.Perbedrijf isvantevoreneengegevensbestandaangemaaktwaarinmaximaal1007grootheden ingevoerdengecodeerdweggeschrevenkunnenworden(Van
Asperenetal., 1993,appendixV).Hierbij isrekeninggehoudenmethetmeerderemalen
voorkomenvanbepaaldeteelthandelingen (bijvoorbeeldzes mogelijkheden omhet
gebruikvankunstmestintevullen).Pergegevensbestand kunnen maximaal25percelen
geregistreerdworden.Denaamgevingvandegegevensbestanden luidt 'bedr"jr'.XLS:de
eerstevier karakterswordengevormddoordeeerstevierkaraktersvandenaamvanhet
bedrijf,endetweedaaropvolgende karaktersvertegenwoordigen hetteeltjaar. Uitzonderingenopdezeregelzijnbedrijfsnamendieuit slechtstweeof driekaraktersbestaan;
danbestaat 'bedr'eveneensuittweeof driekarakters,engelijke namen;indatgeval
wordt hetvierdekaraktervandenaamvanhetbedrijfvervangendoor heteerstekaraktervandewoonplaats,zolangdebestandsnaammaaruniek is.InFARM-Rheeft ieder
gegevensbestandtijdelijk eenstandaardnaam,DATA.XLS.
3) Debedrijfsdeskundigen kunnenmet FARM-Ringevulde perceelsregistratiekaarten uitprinten (VanAsperenet al., 1993,appendix IV).Hiermeekandeondernemer deingevoerdegrootheden controlerenenbeschikthijovereenoverzichtelijke presentatievan
zijngegevens.
FARM-A
Vervolgenswordendegegevenscentraalbij CABO-DLOen/of PAGVmet FARM-Ageanalyseerd.Ditgaat indriestappen,opperceelsniveau per bedrijf (4),opbedrijfsniveauper
bedrijf (7)enop regio-enlandelijk niveauvoorallebedrijven (9).lederniveauheeftbijbehorendereken-bestanden enoverzichten.Dezerekenbestanden enoverzichten krijgen
gedurendedeanalysetijdelijk eenstandaardnaam,dezestaanindegrijzekaders.Nade
analyseworden debestandenondereenuniekenaambewaardbestaandeuit eenafkorting
voor hetsoortrekenbestandof overzicht(tabel2),denaamvanhetbedrijf enhetjaar.De
namenstaanonder degrijze kadersaanheteindvandegegevensstroom inderechthoekige
vakjes.
FARM-Aop perceelsniveau
Berekeningen:
4) FARM-Aopperceelsniveaubestaatuitvierrekenbestanden entweehulpbestanden:
PN.XLS.berekeningenten aanzienvannutriënten (app.Il.a1);
PP.XLS.berekeningenten aanzienvanpesticiden (appendix II.b);
PK.XLS.berekeningentenaanzienvankosten(appendix ll.c);
PT.XLS.berekeningenten aanzienvanteelttechniek (appendix ll.d);
HulpM'jaar'.XLS.hulpbestandvanPN.XLSenPK.XLS(appendix lll.a);
HulpP'jaar'.XLS.hulpbestandvanPP.XLS enPK.XLS(appendix lll.b)
Naanalysewordenderekenbestanden perbedrijf bewaardonderdenaamPN(PP.PKof
PTVhedr"jr',XLSrwaarin 'bedr"jr' gelijk isaandenaamvanhetgegevensbestand.

Acroniemengebruiktvoorderekenregelsvan derekenbestandenstaaninappendixI.
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PN.XLS.PP.XLS.PK.XLS enPT.XLS rekenenmeteengegevensbestandDATA.XLS
(appendix IV)endehulpbestanden HulpM.XLSenHulpP.XLS
Overzichten:
Opperceelsniveaukunnentweesoortenoverzichtengemaaktworden:
5) PO'bedr"jr'.XLS(appendixV.a),eenoverzichtvandebelangrijkste berekeningen op
perceelsniveau.TijdensdeanalyseheethetbestandPO.XLS enverwijst naarPN.XLS.
PP.XLS.PK.XLS.PT.XLS.HulpM.XLSenHulpP.XLS.PO'bedr"jr,.XLSwordtvoordeinnovatiebedrijven nietbewaardof geprint maargebruiktalstussenstapomtot hetvolgendeoverzichttekomen:
6) PO'reg"jr"gw"n'.XLS(appendix(V.b),eenoverzichtwaarinperregiopercelenmet
hetzelfdegewasuit PO'bedr"jr.XLShandmatigverzameldworden.Dezogenaamde
gewasgerichteregionaleevaluatie-overzichten.Dezeoverzichtengeveneenbeeldvan
degevolgdeteeltstrategievoor deverschillendegewassenbinneneenregio.
PO'reg"jr"gw"n'.XLSheefttijdenshetsamenstellendenaamPOREGIO.XLS.Ditiseen
leegbestanddatnetzovaakalserverschillendegewassenzijngeopendmoetworden.
MetbehulpvandemacroPO.XLMkanbovenstaandoverzichtvaneenlay-outvoorzien
worden;legeregelswordenverwijderd entitelstoegevoegd hetgeenhetoverzicht
handzamerenoverzichtelijker maakt.
FARM-Aop bedrijfsniveau
Berekeningen:
7) Berekeningenopbedrijfsniveauvindenvoor allevierdeonderwerpen plaatsinhet
rekenbestand BB.XLS (appendix ll.e),datnaanalyseperbedrijf bewaardwordt onderde
naamBB'bedr"jr.XLS.BB.XLSrekentmetPN.XLS.PP.XLS.PK.XLS enPT.XLS. Hetgemiddelderesultaatvanhettotale bedrijf enhetgemiddelderesultaatvangewassenen
gewasgroepenwordt inhetzelfde bestandgelijktijdig berekend.Slechtseendeelvande
waardendieopperceelsniveauberekendzijnworden opgewaardeerd naar
bedrijfsniveau.
Overzichten:
8) Hetbijbehorende overzicht BQ'bedr"jr'.XLS (appendixV.c)bevatdemeestrelevante
berekeningenuit BB'bedr"jr.XLS.InFARM-Aheeftdit bestanddenaamBO.XLS en
verwijst naar BB.XLS.Ditoverzichtgeefteenbeeldvanhetgemiddelderesultaatvande
gewassenengewasgroepen enlaattevensinéénoogopslagzienhoedeteeltvaneen
gewasbijdraagtaanhet bedrijfsresultaat.
FARM-Aopregio-enlandelijk niveau
FARM-Aopregio-enlandelijk niveaubestaatuit eenrekenbestandvanwaaruitvieroverzichtensamengesteld kunnenworden:
Berekeningen:
9) Voorberekeningen opregio-enlandelijk niveauworden alleopbedrijfsniveauberekendewaardenvande38innovatiebedrijven inéénrekenbestand ingelezen,RB.XLS.
Hetgemiddelde resultaatvanhettotale bedrijf endegemiddelderesultatenvande
verschillendegewassenengewasgroepenworden inaparterekenbestandenbewaard:
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10) RBBEDR'jr'.XLS(appendix ll.f)voor hetgemiddelde resultaatvanhettotale bedrijf.
RB'gw"jr'.XLSvoor hetgemiddelderesultaatvaneengewasofgewasgroep.Tijdensde
analysehebbendebestandendenaamRB.XLS enrekenenmetde38BB'bedr"jr'.XLSbestanden.Vervolgensworden inRB.XLS deregiogemiddelden enhetlandelijkgemiddeldeberekend.
Overzichten:
11) Deuit RBBEDR'jr'.XLSenRB'gw"jr'.XLSsamengesteldeoverzichten zijn:
ROBEDR'jr'.XLS(appendixV.d),eenoverzichtmetdebelangrijksteberekendewaarden
vande38bedrijven,deregiogemiddelden enhet landelijk gemiddelde.Tijdensde
analyseheethetoverzicht RO.XLS enverwijst naarRB.XLS:
RO'reg"jr'.XLS.eenoverzichtbestaandeuitdatgedeeltevanROBEDR'jr'.XLSwaarde
resultatenvandebedrijven uit debetreffende regiostaan.RO'reg"jr.XLSlaatderesultatenvaneenbedrijf zieninrelatietot deanderebedrijven indezelfderegio,devijf
regiogemiddelden enhet landelijkgemiddelde;
RO'gw"jr'.XLS.eenoverzichtdatquaopzetgelijk isaanROBEDR'jr'.XLS.Indit geval
vertegenwoordigen dewaardenniet hetgemiddelderesultaatvanhettotale bedrijf,
maardatvaneengewasof gewasgroep.Tijdensdeanalyseheethetoverzicht RO.XLSen
verwijst naarRB.XLS:
RO'reg"gw"jr.XLS.eenoverzichtdatquaopzetgelijk isaanRO'reg"jr'.XLS.Inditgeval
betreft hetniet dewaardenvanhetgemiddelderesultaatvanhettotale bedrijf,maar
dievaneengewasof gewasgroep.Hiermeekunnendeondernemershun individuele
prestatiesvergelijken metdievananderebedrijven indezelfderegio,deresultatenvan
deandereregio'senvandetotalegroep;
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Perceelsreginratiekaarten
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3.

Installatie en configuratie

InstallerenendraaienvanFARM-Astelteenaantal minimum-eisenaandebenodigdehard-ensoftware enaandegebruiker. Nadat FARM-Ageïnstalleerd is,dient
voordat met deanalysebegonnenwordt onderstaande configuratiestapvoor stap
uitgevoerdteworden.

3.1

Hardware-,software-engebruikerseisen

Hetprogramma FARM-Avraagt minimaaltenaanzienvandehardware:
« eenPC meteen80386-processor;
« eengeheugenvan4Megabyte(Mb);
« eenbeschikbareschijfruimtevan4MbvoorFARM-A;
« eenbeschikbareschijfruimtevan5MbvoorWindows®en5MbvoorExcel®.
Desoftwaremoetaandevolgendeeisen voldoen:
« Microsoft DOS®versie3.1 of eenhogereversie;
• MicrosoftWindows®versie3.0ofeenhogereversie,EngelstaligeUK-versiea:
« Microsoft Excel®versie3.0aofeenhogereversie,EngelstaligeUK-versie.
Wij radenechteraantewerkenmet:
« eenPC meteen80486-processor;
• eenklokfrequentievan25Megahertz(Mh)ofmeer;
• eengeheugenvan4Megabyte(Mb)ofmeer;
• eenbeschikbareschijfruimtevan4MbvoorFARM-A;
• eenbeschikbareschijfruimtevan40Mbomefficiënt metFARM-Ate kunnenwerken;
• denieuwsteversiesvanMicrosoftWindows®(UK)enMicrosoft Excel®(UK)omdatdeze
mindergevoeligzijnvoorfoutentijdenszwarebelasting.(FARM-Aisontwikkeld met
Windows®versie3.1enExcel®versie4.0a).
Eendergelijke PCanalyseerteenbedrijf inenkeleminuten.Hoehogerdeklokfrequentieen
hoegroter hetgeheugendestesnellerdePC.Hoegroterdevrijeschijfruimtedestemeer
analyseserbewaardkunnenwordenzondertussendoorruimtevrijtemaken.40Mbisgoed
voorongeveer 15bedrijven opperceels-enbedrijfsniveau.Wanneeranalysesopregio-en
landelijk niveauuitgevoerd gaanwordenzijndievanperceelsniveauniet langernodig.Dit
zalduidelijkworden indevolgende paragrafen,waarook aandachtbesteedwordt aanhet
'zuinig'omgaanmetschijfruimte.
Vandegebruikerwordtverwachtdathij/zijoveralgemenekennisvanWindows®enExcel®
beschiktenbekendismetdevolgendehandelingen;
hetwerken meteenmuis;
hetopstartenvanWindows®envanExcel®;
hetopenen,bewarenensluitenvanbestanden binnenExcel®;
hetmakenvanselectiesineenspreadsheetbinnenExcel®;
hetkopiërenvanselectiesineenspreadsheetbinnenExcel®;
'BestelaltijddeEngelstaligeofUK-versievanWindowsenExcel. FARMwerkt QM ondereennederlandstaligeversie.
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3.2

Installatie

FARM-Abestaat uit 13bestanden;een macro,twee hulpbestanden, zesrekenbestandenen
vieroverzichten (tabel2).
1) Controleer of devolgende bestanden aanwezig zijn (opdefloppy's):
PN.XLS
PP.XLS
PK.XLS
PT.XLS
HulpM'jr'.XLS
HulpP'jr'.XLS
PO.XLS
POREGIO.XLS
PO.XLM
BB.XLS
BO.XLS
RB.XLS
RO.XLS
2) Maak binnen dedirectory C:\FARM desubdirectory ANALYSIS,dusC:\FARM\ANALYSIS
3) Kopieer alle bestandenvandefloppy's naar deze directory

3.3

Configuratie

Voordat FARM-Aopgestart kan worden moetdeconfiguratievan het systeem (Windows®)
enhet spreadsheetprogramma (Excel®)worden gecontroleerd.

3.3.1

Configuratievan deinternationaleinstellingen in
Windows®

Internationale instellingen zijn land,taal, getal-envalutanotatie en datum-entijdnotatie.
Windowswerkt standaard met amerikaanseinstellingen.Voor een datum betekent dat eerst
demaand endan dedag.FARMwerkt echter metnederlandse instellingen;eerstdedag en
dandemaand.
Wanneer deze instellingen niet aangepastworden ontstaat hetvolgende probleem:
6 maart 1993wordt in FARM-Agezien als3/6/93,dus3juni 1993;
13maart 1993wordt in FARM-Agezien als13/3/93omdat de 13 de maand niet bestaat.
Dagnummerskleiner of gelijk aan 12interpreteert FARM-A alseen maandnummer,endagnummersgroter dan 12alseen dagnummer.Wanneer er nu in Kwantificering Teelttechniek
(PT.XLS) intervallentussenverschillendetoepassingen berekendworden,dangeeft bovenstaandvoorbeeld een intervalvan82dagen (13 maartt/m 3juni),terwijl dat 7 dagen
(6maartt/m 13maart) zou moeten zijn.

17
Het configureren van de internationale instellingen
1) Windows installatiefloppy met het bestand LANGENG.DDLopzoeken (waarschijnlijk
floppy 2);
2) StartWindows vanuit de directory C:\WINDOWS>met het commando WIN;
3) Het resultaat is:
a) óf eenscherm met boven in het midden het PROGRAM MANAGER-venster:
ga naar punt 4van deze lijst;
b) óf eenscherm met linksonderin eenpictogram3 met PROGRAM MANAGER eronder:
1)
klik met de linker muisbutton dit pictogram aan;
2)
kies RESTOREen ga naar punt 4van deze lijst.
4) Klik met de linker muisbutton op FILE(links bovenin). Erverschijnt nu een rijtje
commando's onder het woord FILE;
5) Klik op RUN.Erverschijnt nu een klein dialoogvenster* met detitel RUN,daaronder
COMMAND LINEen een knipperende cursor;
6) Type hier C:\WINDOWS\CONTROLEXEen klik op OK;
7) Het resultaat is:
a) óf eenvenster met detitel CONTROLPANELen eenaantal pictogrammen:
ga naar punt 8van deze lijst;
b) óf een foutmelding:
1)
Windows iswaarschijnlijk niet geïnstalleerd in de directory WINDOWS,
maar in een directory met een ander naam;
2)
Ganaar punt 6van deze lijst en vul daar dejuiste directorynaam in op de
plaast van het woord WINDOWS.
8) Dubbelklik het pictogram INTERNATIONAL (=2 maal snel achter elkaar klikken)
9) Het resultaat is:
a) óf een dialoogvenster met detitel INTERNATIONAL:
ga naar punt 10van deze lijst.
b) óf hetzelfdevenster (CONTROLPANEL):
Sneller dubbelklikken t o t het dialoogvenster INTERNATIONALverschijnt en
ga naar punt 10van deze lijst;
10) In het dialoogvenster INTERNATIONAL(tabel 3) moeten waarschijnlijk een aantal
instellingen veranderd worden:spring met deTAB-toets naar devolgende regel.
Met Shift-TAB kunt u eventueel een regel terug.

'Eenpictogramiseenkleingrafischsymbooldateentoepassingofprogramma binnenWindowsvertegenwoordigd.
'Eendialoogvensteriseenvensterwaainuominformatiewordtgevraagdominstellingenaantepassen.
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Tabel 3.

Internationale instellingen

Instellingen

Fout

Goed

Country

United States

Netherlands

Language

English (American)

English (International)

Keyboard Layout

Kijk naar detoetsen opuweigentoetsenborden:
kiesUSindien hettoetsenbord devolgende toetsencombinatie heeft:

M

<
#

?

>
•

t Shift

•

/

kies Dutch indien hettoetsenbord devolgende toetsencombinatie heeft:

M

•

•
•

—

•

t Shift

Measurement

English

Metric

List Separator

t

r

Number Format,

1000Separator s .

1000 Separators.

klik opChange...

Decimal Separator = .

Decimal Separator = ,

11) KlikopOK;
12) IndiendeCountry-enLanguage-instellingenaangepastzijnzalWindowsnuom de
floppyvragen(ziepunt 1 vandezelijst).Volgdeinstructiesop;
13) SluitWindowsafmetFILE(linksbovenin) enEXIT.
Configuratievandeinternationale instellingen hoeftslechtséénmaaltegebeuren;voordat
FARM-Avoordeeerstemaalgedraaid wordt

3.3.2

Configuratie vanderekeninstellingen in Excel®

Instellingendiehetuitrekenenvanrekenregelsinde rekenbestandenvan FARM-Averzorgen,kunneninExcel®geregeldworden inhetfiptions-menu.Erzijntweeinstellingen:
1) automatisch;Excelbegintterekenenzodraereenbestandgeopendwordt;
2) handmatig;Excelgaatpasrekenenwanneer daaropdrachtvoorgegevenwordt.
FARM-Rmaaktgebruikvanautomatische berekeningvanformules.BinnenFARM-A
daarentegen isdehandmatigerekeninstelling meervoordehandliggend,omdatdeze
voorkomtdatExcel®alaandeanalysebegintvoordatallebestandengeopend zijn.
De standaardrekeninstellingvanExcel®isautomatisch.Datwil zeggendatwanneerExcel®
opgestartwordtderekeninstelling opautomatischstaat endezevoordat met FARM-A
begonnenwordtophandmatig gezetdientteworden:
StartExcel®op
options
Calculation
Manual (Recalculate BeforeSavemoetuitstaan)
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Deconfiguratievanderekeninstellingenin Excel®moetelkekeerwanneer metFARM-A
gewerktgaatworden gecontroleerdworden.Rekeninstellingenzijn namelijknietprogrammagebonden (Excel®)maarbestandgebonden(DATA.XLS).

3.3.3

Configuratie vandereferentiestijl inExcel®

Derekenbestanden en-overzichtenvanFARM-Azijnvoorhetgrootstegedeeltegevuldmet
verwijzingen naarcelleninanderebestanden,celreferenties.Dezewordengebruiktom
waardenuit andererekenbestandenen/of hulpbestanden optehalen.
Excel®voorziet intweereferentiestijlen:
1) deAl-stijl,waarbij naareencelverwezenwordt meteenlettervoorde
kolomaanduiding gevolgddoor eenrijnummer.B.v.devijfdecelinvierdekolomwordt
aangegevenmet$D$5;
2) deR1C1-stijl, waarbij naareencelverwezenwordt meteen'R'gevolgddoor eenrijnummereneen'C'gevolgddooreenkolomnummer. B.v.devijfdecelindevierde
kolomwordt aangegevenmetR5C4.
DestandaardreferentiestijlinExcel®isdeA1-stijl.ZowelFARM-RalsFARM-Azijndaarentegensamengesteld metdeR1Cï-stijlomdatdezebeterleesbaarengemakkelijkerteprogrammeren is.DeR1C1-stijlvergemakkelijkt ook hetopzoekenvanrekenfouten indebestandenvan FARM-A. VoorhetdraaienvanFARMishetechternietnoodzakelijk de referentiestijl
aantepassen;FARMdraaitookonder metdeAl-stijl.Hetnadeelisdathetopzoekenvan
rekenfouten doordevele'$'-tekensmoeizamergaatendatdetabellen metdeprogrammalisting uitdeelrapport 3nietalsnaslagwerkgebruikt kunnenworden.
Starteventueel Excel®op
Options
Workspace
Kruisdeoptie RIO aan
Deconfiguratievandereferentiestijl hoeft alleenaangepasttewordenwanneerde
gebruiker datwenst Ditkanopieder momentindeanalyse.
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4.

Werkwijze

Dewerkwijze vanFARM-Astapvoorstapenper niveau
1) voor analysesopperceelsniveautenbehoevevangewasgerichte regionale
evaluaties;beginbij §4.1.
2) voor analysesopachtereenvolgens perceels-bedrijfs-,regioen landelijk
niveaus;beginbij§4.2.
Deinderekenbestandengebruikte acroniemen,deanalyseresultaten inde vorm
vanrekenbestanden enoverzichten,dehulpbestandenenhet gegevensbestand
staan indeappendices It/mV.

4.1

Perceelsniveau;analysesten behoevevan
gewasgerichte regionale evaluatie-overzichten

Gewasgerichteregionaleevaluatieswordenvoordeinnovatiebedrijvengeïntegreerdeakkerbouwnadeoogstvandegewassengemaakt;granen inseptember;maïs,graszaadenpeulvruchten inoktober;aardappelen innovemberensuikerbieten indecember.Hoewelde
opbrengstcijfers nietaltijd compleetzijn,ontstaatertocheenbehoorlijk beeldvanhet
gebruikvanmeststoffen enpesticidenindeverschillenderegio's.Hethieropvolgendevoorjaarwordendeanalysesopperceelsniveaunogmaalsuitgevoerd metdecompletegegevensbestanden,gevolgddooranalysesopdebedrijfs-,regio-enlandelijk niveau.Dezetweede
analyserondegebeurtvolgensdemethodevan§4.2.
Voorwerk
1) Verwijder alle888-waardenuitdegegevensbestanden fbedr"jr.XLS):
2) Probeer indezoveelmogelijk 999-enx-waardentevervangendoor getallenendatums
fbedrjr.XIS);
Bewaardezeverbeteringen,zodatzenietopnieuw uitgevoerdhoeventeworden,
wanneer eenanalysenogmaalsuitgevoerd moetworden;
3) Controleer deconfiguratievanWindows® enExcel®(§3.3)
StartFARM-A
4) StartWindows«enExcel®;
Openbenodigde bestanden
5) Openindedirectory C:\FARM\ANALYSIS derekenbestanden:
- PN.XLS
- PP.XLS
- PK.XLS
- PT.XLS
- PO.XLS
Vraagvan Excel®:Updatereferencestounopeneddocuments ?
Antwoord =No
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6) Openindezelfdedirectory dehulpbestandenbehorendebij hetjaarvananalyse:
a) Wanneer uvoor deeerstemaalhetbetreffendejaargaatanalyseren:
-HulpM'jr'.XLS
-HulpP'jr'.XtS
BewaardezebestandenalsHulpM.XLSenHulpP.XLS.
Vraag van Excel®indienualeenseenanderjaar geanalyseerdheeft
Replace existing•HulpM.XLS' 7(of'HulpP.XLS')
Antwoord =OK
Ditduurt evenomdatdeverwijzingen inderekenbestandennaardehulpbestanden
bijgewerkt moetworden.
b) Wanneer uvoorgaandestapaleenkeeruitgevoerd heeft:
- HulpM.XLS
-HulpP.XLS
7) Open indedirectory C:\FARM\BEDRIJFeengegevensbestand('bedr"jr.XLS'):
8) Maak hetbestandzichtbaar metbehulpvan:
Window
Unhide...
9) Bewaarhetbestandonderdetijdelijke naamC:\FARM\BEDRIJF\DATA.XLS:
Vraag van Excel®: Replaceexisting'DATAXLS' ?
Antwoord =OK
Wanneerdit het eerstebedrijf isdatugaatanalyseren wordt dezevraagnietgesteld.
Ookdit kanevendurenomdatdeverwijzingen inderekenbestanden naarhetgegevensbestand bijgewerkt moetworden;
FARM-Aop perceelsniveau
10) DraaiFARM-Aopperceelsniveaumetbehulpvan:
a) üptions
Calculations
CaleNow
óf
b) F9
debestanden PN.XLS.PP.XLS.PK.XLS.PT.XLS enPO.XLSworden nudoorgerekendvoor
hetgeopendebedrijfsbestand.
Ook ditvraagtrekentijd.Linksboveninhetscherm,inhetreferentiekader, kunt uzien
dat Excel«rekent;eenteller diehetaantalnogteberekenencellenaangeeftteltvan
±7000-10.000(afhankelijk degroottevanhetgegevensbestand)tot 0.Wachttot Excel®
klaar ismetrekenenvooruverdergaat,anderswordt deanalyseonderbroken.

Foutcontrole
11) GanaarPQJCLSRICI;
12) Zoekeventuele rekenfouten inditbestand.
Rekenfouten in Excel®wordenvoorafgegaan dooreen '#',een 'hekje'.
Tweeveelvoorkomende foutmeldingen zijn#VALUE en#N/A:
• #VALUE=waarde isnietgeschiktommeeterekenen,b.v.dedatum isingevuldals
15/793inplaatsvan15/7/93;
• #N/A=waarde isnietbeschikbaar, b.v dewaardevalt nietbinnendereekswaar
naargezocht kanworden ineenhulpbestand;
Een#kangezochtwordenmet:
Formula
- Eind
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13)
14)

15)

16)

17)

#
Look in Values
Look at £art
Look by Rows
Indien er een '#' gevonden isga dan naar punt 14van deze lijst,anders ga naar punt 18;
Lokaliseer defout met behulp van de door Excel®gegeven verwijzing of referentie in
hetformulekader bovenin het scherm.Dezereferentie verwijst naar een rij cellen in
DATA.XLS. PN.XLS,PP.XLS.PK.XLSof PT.XLS;
Door te dubbelklikken op de celmet het '#' in PO.XLSspringt de cursor naar het bestand
met defout en naar dejuiste rij.
a) Indien defout zich in DATA.XLSbevindt kan deze nu verbeterd worden.
b) Indien defout zich in éénvande rekenbestanden bevindt kan deze verbeterd
worden met behulp van de informatie in het formulekader en de celreferentie
(rij- en kolomnummer) in DATA.XLS.
Nadat fouten op deze manier verbeterd zijn kunnen de bestanden opnieuw geanalyseerdworden.Wanneer er naast 'hekjes' in PO.XLSslechts 'hekjes' gelokaliseerd zijn in
één of twee van de rekenbestanden, ishet sneller alleen de bestanden met fouten opnieuw te analyseren. Uitzondering op deze regel betreft fouten in de berekening van de
opbrengst van het hoofdprodukt omdat deze berekening zowel in PN.XLSalsin PP.XLS
en PK.XLS voorkomt
Analyseren per bestand kan door middelvan:
Hetactiveren van hette analyseren bestand
Qptions
Calculation
CaleDocument;
Ganaar punt 11van deze lijst encontroleer of alle hekjes' weg zijn;

Waarschijnlijkheidscontrole
18) Controleer de waarschijnlijkheid van de uitkomsten in PO.XLSop een aantal plaatsen:
R75t/m R81:
Mechanisch:interval tussen de egbewerkingen
R369t/m R387: Fungiciden:interval tussentoepassingen tegen Phytophthora
R475t/m R483: Pesticiden:inzet actieve stof (asin kg/ha) pertype middel
R486t/m R498: Kosten:kosten inzet organische mest,kunstmest en pesticiden per
type middel (fl/ha)
Wanneer op (éénvan) deze plaatsen een onwaarschijnlijke uitkomst staat (b.v.een
extreem hoge inzet aanactieve stof alsgevolg van het intikken van 15kg middel in
plaatsvan 1.5 kg middel in FARM-R)kan deze met behulpvan de in punt 14t/m 16van
deze lijst uitgelegde methode gelokaliseerd en aangepast worden;
Gewasgerichte regionale evaluaties
19) Open POREGIO.XLS:
20) Bewaar het bestand POREGIO.XLSzovaak alser gewassoorten in PO.XLSvoorkomen die
in een apart overzicht geplaatst moeten worden, en open al deze bestanden;
Voorzet benaming: PO'reo"jr"gw"n".XLS = b.v. ZON93WT1.XLS(ziefig 1);
21) Kopieer deverschillende kolommen/percelen naar dejuiste bestanden:
Selecteer in PO.XLSdevolledige kolom door het kolomnummer aante klikken

-

Idit

-

Copy
Ganaar het betreffende POREGIO-bestand, rij 1van de eerste lege kolom
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-

Edit

PasteSpecial
Values
Ganaar PO.XLSom devolgende kolom op te halen
Kolommen van hetzelfde gewas die naastelkaar in PO.XLSstaan kunnen in één keer
gekopieerd worden. EenPOREGIO-bestandkan maximaalvan kolom 2t/m kolom 11
gevuld worden = 10percelen. Bij meer dan 10percelen binnen een regio met hetzelfde
gewasmoet er eentweede POREGIO-bestand geopend worden. Nu komt het volgnummer, de 'n' in PO'reg"jr"gw"n".XLS vanpas.
Afsluiten en bewaren
22) Sluit DATA.XLS
Vraag van Excel®:Savechangesin 'DATA.XLS' ?
Antwoord = Yes, indien er fouten verbeterd zijn in DATA.XLS
(Het isverstandig dezeverbeteringen ook in 'bedr"jr'.XLS aante brengen door het
bestand DATA.XLSte kopieren naar het bestand met de oorspronkelijk naam
'bedr"jr,XLS)
Antwoord =No, indien dat niet het geval is.
Excel®stelt dezevraag ook wanneer er geenfouten verbeterd zijn. Het bestand
DATA.XLS isnamelijk veranderd omdat deverwijzingen in de rekenbestanden naar
DATA.XLS bijgewerkt zijn. Het bewaren van dezeverwijzingen isniet nodig en vraagt
alleen extra schijfruimte. Hetsluiten van DATA.XLS duurt even omdat de koppeling met
de rekenbestanden verwijderd moet worden,en het bestand (in het eerste geval)
bewaard moet worden.
23) Het bewaren van de rekenbestanden:
Indien u de rekenbestanden wilt bewaren en/of printen, bewaar ze als PN(PP.PK.PTof
POVbedr"jr.XLS. Desnelstemethodevan bewaren iskopieren van de bestanden naar
eenandere naam met de Norton Commander of hernoemen met DOS(rename).
!
Pasop met het bewaren van de rekenbestanden onder een andere naam in Excel®; dat
kan alleen in een bepaalde volgorde inverband met de koppeling van DATA.XLSmet de
rekenbestanden.Verder vraagt dit veel meertijd, omdat na het bewaren de oorspronkelijke bestanden weer geopend moeten worden om hetvolgende bedrijf te kunnen
analyseren.
24) Ganaar punt 7van deze lijstvoor de analysevan het volgende bedrijf of naar punt 25
voor devolgende regio en/of het afwerken van eenvol POREGIO-bestand.
Afwerken overzicht
25) Wanneer alle bedrijven van een regio geanalyseerd zijn en/of het POREGIO-bestand vol
is, kan dit bestand met behulp van de button Afwerken Overzicht en de macro PO.XLM
netjes afgewerkt worden:
klik in het POREGIO-bestand in kolom 12de button Afwerken overzicht aan:
de macro PO.XLMwordt geopend,veegt de lege regelseruit voorziet het bestand
vantitels bovenaan elke bladzijde en print het bestand.
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4.2

Perceels-, bedrijfs-, regio- en landelijk niveau;
analyses en overzichten

Het maken van analyses op achtereenvolgens perceels-, bedrijfs-, regio-en landelijk niveau
met de bijbehorende overzichten voor evaluatie,voorlichting en presentatie.

4.2.1

Perceels-enbedrijfsniveau

Het maken van analyses op perceels-en bedrijfsniveau tegelijkertijd gaat sneller dan het
uitvoeren van aparte analysesessiesvoor beide niveaus.
Voorwerk
1) Verwijder alle 888-waarden uit de gegevensbestanden Cbedr"jr.XLS);
2) Probeer zoveel mogelijk 999-en x-waarden te vervangen door getallen en datums.
3) Controleer deconfiguratie (§3.3) vanWindows® en Excel®;
Start FARM-A
4) StartWindows® en Excel®;
Open benodigde bestanden
5) Open in de directory C:\FARM\ANALYSISde rekenbestanden:
PN.XLS
- PP.XLS
- PK.XLS
PT.XLS
- PO.XLS
Vraagvan £xce/«r Update references to unopened documents ?
Antwoord = No
6) Open in dezelfde directory de hulpbestanden behorende bij hetjaar van analyse:
a) Wanneer uvoor de eerste maal het betreffende jaar gaat analyseren:
- HulpIvVjr'.XLS
- HulpP'jr'.XLS
Bewaar deze bestanden als HulpM.XLS en HulpP.XLS.
Vraag vanExcel®indienualeenseenanderjaar geanalyseerdheeft
Replaceexisting 'HulpM.XLS' ?(of 'HulpP.XLS')
Antwoord =OK
Dit duurt even omdat deverwijzingen in de rekenbestanden naar de hulpbestanden
bijgewerkt moet worden.
b) Wanneer uvoorgaande stap al een keer uitgevoerd heeft:
- HulpM.XlS
- HulpP.XLS
7) Open in de directory C:\FARM\BEDRIJF een gegevensbestand ('bedr"jr.XLS'):
8) Maak het bestand zichtbaar met behulpvan:
Window
Unhide...
9) Bewaar het bestand onder detijdelijke naamC:\FARM\BEDRIJF\DATA.XLS:
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VraagvanExcel®; Replace existing'DATAXLS' ?
Antwoord =OK
Wanneerdit heteerstebedrijf isdatugaatanalyseren wordt dezevraagnietgesteld.
Ookdit kanevendurenomdatdeverwijzingen inderekenbestandennaarhet
gegevensbestandbijgewerkt moetworden;
FARM-A opperceels-en bedrijfsniveau
Indienutegelijkertijd ookgewasgerichteregionaleevaluatie-overzichtenwilt maken,open
hetbestandPO.XLS envolgnapunt 10uitdezelijst eerstdepunten 11 t/m21uit§4.2.1.
10) DraaiFARM-Aopperceels-enbedrijfsniveaumetbehulpvan:
a) options
Calculations
CaleNow
óf
b) F9
debestandenworden nudoorgerekendvoorhetgeopendebedrijfsbestand.
Ookditvraagtrekentijd.Linksboveninhetscherm,inhetreferentiekader, kunt uzien
dat Excel®rekent;eentellerdiehetaantalte berekenencellenaangeeftteltvan
± 12.000(afhankelijk degroottevanhetgegevensbestandenderekenbestandenvan
FARM-Aopperceelsniveau)tot 0.Wachttot Excel®klaarismetrekenenvoor uverder
gaat,anderswordtdeanalyseonderbroken.
Foutcontrole
11) GanaarlSJOSRICI;
12) Zoekeventuelerekenfouten inditbestand.
Rekenfouten in Excel«wordenvoorafgegaandoor een'#',een'hekje'.Tweeveelvoorkomendefoutmeldingen zijn#VALUE en#N/A:
» WALUE=waarde isnietgeschiktommeerte rekenen,b.v.dedaumisingevuldals
15/793inplaatsvan15/7/93;
• #N/A=waarde isnietbeschikbaar,b.vdewaardevaltnietbinnendereekswaarnaar
gezocht kanworden ineenhulpbestand;
Rekenfouten kunnengezochtwordenmet:
formula
- Fjnd
#
LookinValues
Lookat£art
13) Indieneen'#'gevonden ganaarpunt 14vandezelijst,andersganaarpunt18;
14) Lokaliseerdefout metbehulpvandedoor Excel®gegevenreferentie inhetformulekader boveninhetscherm.Dezereferentieverwijst naareenrijcellenin PN.XLS. PP.XL5.
PK.XLS ofPT.XLS:
15) Doortedubbelklikken opdecelmethet'#' inBB.XLSspringtdecursornaarhetbestand
metdefout ennaarderijwaarindefoutzichbevindt.Met behulpvandereferentiein
hetformulekader kandefout nu inDATA.XLSgelokaliseerdenverbeterdworden.
16) Nadatfoutenopdezemanierverbeterdzijnkunnendebestandenopnieuw geanalyseerdworden.Wanneer ernaastBB.XLS slechtshekjes'gelokaliseerd zijn inéénoftwee
vanderekenbestanden,ishetsneller alleendebestanden metfoutenopnieuwteanalyseren.Uitzondering opdezeregelbetreftfouten indeberekeningvandeopbrengstvan
hethoofdprodukt omdatdezeberekening zowelinPN.XLS alsin PP.XLS enPK.XLSstaat
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Analyseren per bestand kan door middelvan:
Activeer hette analyseren bestand
Qptions
Calculation
CaleDocument;
17) Ganaar punt 11vandeze lijst en controleer of alle '#"s weg zijn;
18) Hoewel alle fouten nu uit de BB.XLSverwijderd zijn kunnen er nog fouten in de
bestanden PN.XLS.PP.XLS.PK.XLSen PT.XLSzitten omdat niet alle rekenregels naar
bedrijfsniveau opgewaardeerd worden.
Controleer deze bestanden met behulp van punt 11t/m 17van deze lijst
19) Controleer de waarschijnlijkheid van de uitkomsten in de rekenbestanden van FARM-A
op perceelsniveau op een aantal plaatsen:
PN.XLS
R85 t/m r87:
totale aanvoer van nutriënten met meststoffen
de opbrengst van het hoofdprodukt gecorrigeerd voor het
R97+R98:
vochtgehalte envoor grondtarra
devoor de plant beschikbare hoeveelheid stikstof gedurende het
R165:
groeiseizoen
de netto mineralisatiegedurende het groeiseizoen
R170:
de beschikbare hoeveelheid stikstof in de stoppel
R222
de netto mineralisatie in de stoppel
R230

PP.XLS
-

R196t/mR206:
R231:

PK-XLS
R35t/m R38:
R216t/mR228:
R232:
PTXLS
R119t/mR134:
R179:
R237t/m R242:
R336XJ R350:

inzet actieve stof pertype middel en totaal
inzet actieve stoftegen Phytophthora

kosten organische mest, kunstmest en totaal
kosten pesticiden pertype middel en totaal
kosten meststoffen + pesticiden

aantal toepassingen pertype middel en totaal
aantaltoepassingen tegen Phytophthora
aantal herbicidentoepassingen per toedieningsmethode
aantal mechanische onkruidbestrijdingen en loofdodingstoepassingen pertype bewerking en totaal

Wanneer op (éénvan) deze plaatsen een onwaarschijnlijke uitkomst staat (b.v. een extreem
hoge inzet aan actieve stof af gevolg van het intikken van 15kg middel in plaatsvan 1.5 kg
middel in FARM-R) kan deze met behulp van de in punt 14t/m 16van deze lijst uitgelegde
methode gelokaliseerd en aangepast worden. Controle van de uitkomsten op bedrijfsniveau
isniet nodig omdat analysesop bedrijfsniveau met de uitkomsten van de analyses op
perceelsniveau gebeuren.

Afsluitenenbewaren
20) Sluit DATA.XLS
Vraag vanExcels>:Save changesin 'DATA.XLS' ?
Antwoord - Yes, indien erfouten verbeterd zijn in DATA.XLS
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Antwoord =No,indiendat niethetgevalis.
Excel®steltdezevraagookwanneer ergeenfoutenverbeterdzijn. Hetbestand
DATA.XLSisnamelijkveranderdomdatdekoppelingvanDATA.XLSmetderekenbestandenbijgewerkt moetworden.Hetbewarenvandezekoppeling isnietnodigen
vraagtalleenextraschijfruimte.
HetsluitenvanDATA.XLSduurtevenomdatdekoppeling metderekenbestanden
verwijderd moetworden,enhetbestand(inheteerstegeval)bewaardmoet worden
21) Hetbewarenvanderekenbestandenenhet bedrijfsoverzicht.
Indienudeanalyseresultatenwilt bewarenen/of printen,bewaarzeals
C\FARM\ANALYSIS\EN(EE,EK, £ 1M of BO)'bedr"jr.XLS.BB.XLSmoetbewaardworden
omdatdit bestandbijdeanalysesvandevolgende niveausgebruikt wordt.
Desnelstemethodevanbewarenishetkopierenvandebestandennaareenandere
naammetdeNortonCommanderof hernoemen metDOS (rename).
! Pasopmethetbewarenvandezerekenbestanden ondereenanderenaaminExcel®;dat
kanalleenineenbepaaldevolgordeinverband metdekoppelingvanDATA.XLSmetde
rekenbestanden.Verdervraagtditveelmeertijd, omdat nahet bewarendeoorspronkelijkebestandenweergeopendmoetenworden omhetvolgende bedrijfte kunnen
analyseren;
22) Ganaarpunt7vandezelijstvoor deanalysevanhetvolgende bedrijf of naarpunt23
wanneeralleanalysesopperceels-enbedrijfsniveauafgerond zijn;
23) Vooranalyserenop regioniveauzijnalleenderesultatenvanFARM-Aop bedrijfsniveau
nodig.Schrijf deperceelsniveau-analyseswegnaareenfloppy of bewaarzeopdeharde
schijf ingecomprimeerdevormomschijfruimtetebesparen;
24) Sluitdehulpbestanden.
Vraag van Excel®.Savechangesin'HulpM.XLS' ?(of'HulpP.XLS')
Antwoord =No
Erisnamelijk nietsveranderd indehulpbestanden,alleendekoppeling metderekenbestanden isbijgewerkt;

4.2.2

Regio-enlandelijk niveau

Hetmakenvananalysesopregio-enlandelijk niveaugaattegelijkertijd enin hetzelfde
rekenbestand.Hetgemiddelderesultaatvanhettotale bedrijf endegemiddelde resultaten
vangewassenengewasgroepenworden inaparterekenbestandenopgeslagen.
Openbenodigde bestanden
25) Openindedirectory C:\FARM\ANALYSISderekenbestanden:
RB.XLS
- RO.XLS
Vraag van £xce/«rUpdatereferencesto unopeneddocuments ?
Antwoord =No
Beidebestandenstaanvol metfoutmeldingen '#REF',omdatdeverwijzingenvanRB.XLS
naardeBB'bedr"jr".XLS-bestandenalgelegdzijntoendeBB'bedr"jr.XLS-bestandennog
niet bestonden.Doordeformulesinhetbestand RB.XLSopnieuwteberekenen wordt
dekoppeling bijgewerkt. Ditgebeurt perbedrijf;
FARM-Aopregioniveau,het gemiddelde resultaatvanhet totale bedrijf
26) ActiveerfifiJOS;
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27) Ganaar de eerstefoutmelding van het eerste bedrijf, R8C2;
28) Activeer hetformulekader met behulp van F2;
29) Druk tegelijkertijd de Ctrl-, de Shift- ende Entertoets in;
Melding vanExcel®BB'bedr"jr'.XLS contains incomplete calculations
Met incomplete calculations wordt in dit geval een incomplete koppeling bedoeld.
Antwoord: OK
Dekoppeling tussen RB.XLSen BB'bedr"jr'.XLS wordt bijgewerkt en de#REFfoutmeldingen vervangen door waarden uit BB'bedr"jr'.XLSr30) Ganaar de eerstefoutmelding van hetvolgende bedrijf = één rij lager;
31) Herhaal de handelingen van punt 28t/m 30voor alle bedrijven;
32) Herhaal deze handelingen ook voor de regiogemiddelen en het landelijk gemiddelde,
de laatste zesregelsvan het bestand;
33) Pasde 'inhoudsopgave'van RB.XLSaan in R4C2(jaar)en R5C2(gewas);
34) Activeer fiOXiSj
35) RO.XLSbevatverwijzingen naar RB.XLSen kanvan dejuiste waarden voorzien worden
door middelvan:
Options
Calculation
CaleDocument;
36) Bewaar de bestanden onder de naam RBBEDR'jr'.XLSen ROBEDR'jr'.XLS:
Overzicht afgeleid van ROBEDR'jr'.XLS
Door telkens de resultaten van bedrijven uit vier verschillende regio's in het bestand
ROBEDR'jr'.XLS onzichtbaar te maken,en alleen de resultaten van de bedrijven uit één
regio samen met de regio- en landelijke gemiddelden te laten staan,kunnen debestanden RO'reg"jr'.XLSgemaakt worden.
37) Selecteer de resultaten van een regio;
38) Maak deselectie onzichtbaar met behulpvan:
Format
ßow HeightHide
39) Herhaal de handelingen van punt 37en 38 in deze lijst voor nog drie andere regio's;
40) Bewaar het bestand onder de naam RO'reg"jr'.XLS.
Het gemiddelde resultaat van gewassen en gewasgroepen
41) Activeer R&X1S;
42) Ga naar R13C2.Het formulekader refereert naar BB'bedr"jr.XLS!R46C2:R4fifi47 (rij 46
kolom 2t/m rij 46 kolom 142in het bestand BB'bedr"jr.XLS). In het rekenbestand BB.XLS
in appendix II.5kunt u zien dat R46de gemiddelde resultaten van het totale bedrijf
bevat, R47de gemiddelde resultaten van het gewaswintertarwe enz.t/m R66de gemiddelde resultaten vande gewasgroep vlinderbloemigen. Door de referentie naar R46
te vervangen door een referentie naar een ander rijnummer worden de gemiddelde
resultaten vaneen gewasof gewasgroep in het bestand RB.XLSverzameld. B.v.
BB'bedr"jr'.XLS!R56C2:R56C142 geeft de resultaten van de pootaardappelen van een
bepaald bedrijf;
43) Activeer het formulekader met behulp vanF2;
44) Vervang '46' door het rijnummer van het gewenst gewas of de gewenste gewasgroep;
45) Herbereken deformule door tegelijkertijd de Ctrl-, deShift- en de Entertoets in te
drukken;
46) Ganaar hetvolgende bedrijf binnen RB.XLS.één rij lager;
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47) Herhaaldehandelingen inpunt43t/m46vandezelijstvoorallebedrijvenmaarniet
voor deregio-enlandelijkegemiddelden;
48) Ganaarheteersteregiogemiddelde,R51C2
49) Activeer hetformulekader metbehulpvanF2;
50) Vervanghetgetalachterdedeelstreep(hetaantalbedrijvenperregio)door hetaantal
bedrijveninderegiodathetbetreffende gewasteelt;
51) Druktegelijkertijd opdeCtrl-,deShift-endeEntertoets;
52) Ganaarhetvolgende regiogemiddelde,éénrijlager;
53) Herhaaldehandelingenvanpunt49t/m52indezelijstvooralleregio's;
54) Ganaardetweede kolomvanhetlandelijkgemiddelde,R56C2;
55) Activeer hetformulekader metbehulpvan F2;
56) Vervanghetgetalachterdedeelstreep(hettotaal aantalbedrijven) door het aantal
bedrijven dathetbetreffende gewasteelt;
57) Pasde'inhoudsopgave'vanRB.XLS aanin R4C2(jaar)enR5C2 (gewas);
58) Activeer fiCLXLSj
59) HerberekenBCLXJLSdoor middelvan:
Options
Calculation
CaleDocument;
60) BewaardebestandenonderdenaamRB'gw"jr'.XLSenRO'gw"jr'.XLS.
61) Herhaaldehandelingenvanpunt41 t/m60voor allegewenstegewasssenen
gewasgroepen.
OverzichtenafgeleidvanRO'gw"jr'.XLS
62) Doortelkensderesultatenvanbedrijven uitvierverschillende regio'sinhetbestand
RO'gw"jr'.XLSonzichtbaarte maken,enalleenderesultatenvandebedrijven uitéén
regiosamenmetderegio-enlandelijkegemiddeldente latenstaan,kunnendebestanden RO'gw"reg"jr'.XLSgemaaktworden:
63) Selecteerderesultatenvaneenregio;
64) Maakdeselectieonzichtbaar metbehulpvan:
Formal
ßow HeightHide
65) Herhaaldehandelingenvanpunt 63en64indezelijstvoornogdrieandereregio's;
66) BewaarhetbestandonderdenaamRO'gw"reg"jr'.XLS.
OverzichtafgeleidvanROBEDR'jr'.XLSenRO'gw"Jr*.XLS
Een overzichtmetderegio-enlandelijk gemiddeldenvanhetresultaatvanhettotale bedrijf
enhetresultaatvanallegewassenengewasgroepen,ROGW'jr.XLS.issamengesteld uitde
laatsezesregelsvanhetbestand ROBEDR'jr'.XLSenalle RO'gw"jr'.XLS-bertanden:
67) Openhetbestand ROGW'jr'.XLSindedirectoryC:\FARM\ANALYSIS;
68) Analyseerhetbestandmetbehulpvan:
fiptions
Calculation
CaleDocument;
69) BewaarhetbestandonderdenaamROGW'jr'.XLS.
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5.

Conclusies en perspectieven

Voordeanalysevandematewaarindedoelenvangeïntegreerdeakkerbouw werden
gerealiseerdopde38innovatiebedrijven (Wijnandsetal., 1992a),envandeknelpunten bij
omschakelingvaneengangbarenaareengeïntegreerdebedrijfsvoering,washet nodigde
bedrijfsvoering indetailte registrerenenvervolgensteanalyserenophetniveauvanperceels,bedrijf,regioenland(=alleinnovatiebedrijven), perjaarenoverdejaren heen.Dit
vereisteeengestandaardiseerd analysemodelgebaseerdopeengestandaardiseerderegistratie. DatwashetuitgangspuntvanFARM.
Debedrijfsdeskundigen geïntegreerdeakkerbouwvandeDLVhebbendebedrijfsvoeringvan
driejaarmetFARM-Rgeregistreerd (1991 t/m 1993).Deregistratievandebedrijfsvoeringvan
dedriejarenvoorafgaande aanhetproject(1987t/m 1989=gangbareuitgangspositie)en
heteersteprojectjaar 1990werd insamenwerking methet PAGVmetFARM-Rgeregistreerd.
Deverschillendegebruikershebbeneenflinke hoeveelheidervaringopgedaan methetprogramma,dekinderziekteseruitgehaaldendeprogrammeur denodigesuggestiesvoor
verbetering aangedragen.Hetresultaat iseenuniform,gestandaardiseerd registratieprogramma(VanAsperenet al., 1993)eneenuitgekristalliseerdeteeltregistratievanzeven
teeltseizoenen.
Deanalysemodule FARM-Aheeftnetzo'nsoortgroeiprocesondergaan.Aandehandvan
eenleerprocesvandeprogrammeur ininteractie metdemogelijkhedenvanExcel®ende
nodigetussentijdseenvoorlopige analyses(Wijnandsetal.,1992a)werdereengestandaardiseerdanalysesysteemontwikkeld.Debedrijfsvoeringvandeinnovatiebedrijvenvoorde
jaren 1987t/m 1993isvervolgensgeanalyseerd,enderesultatengerapporteerd ineen
gezamelijkverslagvanPAGV,CABO-DLOenLEI-DLO(Wijnandsetal.,1995).
Hoewel FARMontwikkeldwerdvoor de38innovatiebedrijven geïntegreerde akkerbouw
kunnenookanderegroepenplantentelers(akker-entuinbouwers) met bedrijfssystemen
variërendvangangbaartot ecologischemet FARMregistrerenenanalyseren.Ditvraagt
slechtseenpaar kleineaanpassingenbetreffende hetaantalbedrijven (FARM-RenFARM-A),
endenamenenregio-indelingvandebedrijven(FARM-R).Een voorbeeldvandezeuitbreidingvangebruikersvanFARMishetproject'Akkerbouw naar2000'.Ditiseengezamenlijk
projectvanDLV,IKC-AGVenLandbouwschapdat in 1993vanstartisgegaan.'Akkerbouw
naar2000'iseenuitbreidingvan'IntroductieGeïntegreerdeAkkerbouw',enstreefternaar
degeïntegreerdeteeltstrategiën ontwikkeld opdedrieproefbedrijvenvoorbedrijfssystemenonderzoekenexperimenteelgeïntroduceerdengetoetstopde38innovatiebedrijven
(vanBonetal., 1994; Wijnandsetal.1992b)teverbredennaardepraktijk.Daartoezijn13
groepenvan30tot40bedrijven geformeerd,zevengecoachedvanuitdeDLVenzesvanuit
aardappelhandelshuizen.
Eenaanvulling opFARM-Avoor grafischepresentatievanderesultaten indevormvan
figuren entabellen,FARM-mA(FARM-multiple-year-Analysis),isreedsontwikkeldvoordeze
groepbedrijven (VanAsperen,1994).
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