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WOORD VOORAF

In het voorjaar van 1969 werd door de Landelijke Raad voor Bedrijfsontwikkeling in overleg met het Landbouwschap een „studiegroep grote landbouwbedrijven"
ingesteld, met als opdracht advies uit te brengen over de wenselijkheid van het
stichten van een of meer grote melkveehouderij- en akkerbouwbedrijven.
Nadat de studiegroep in haar eerste vergaderingen tot de conclusie was gekomen,
dat het stichten van een of meer grote melkveehouderijbedrijven ernstige overweging verdiende, vroeg zij het advies van een aantal deskundigen op het gebied
van de melkveehouderij met betrekking tot de produktie-omvang, het toe te passen
bedrijfs- en produktiesysteem, het aantal bedrijven en de regionale situering van
deze bedrijven.
Deze „groep deskundigen ad hoc" adviseerde na twee vergaderingen, onder
voorzitterschap van achtereenvolgens ir. C. M. Hupkes en ir. L. H. Huisman, aan
de studiegroep een „Werkgroep grote melkveehouderijbedrijven" in te stellen, met
als opdracht begrotingen op te stellen voor de volgende produktiesystemen in het
traject van 300 tot 900 melkkoeien.

Systeem

la
lb
2a
3a
3b

Zomer

weidegang
weidegang
stalvoeren vers gras
stalvoeren eigen ruwvoer
stalvoeren aangekocht ruwvoer

Winter

eigen ruwvoer
aangekocht ruwvoer
eigen ruwvoer
eigen ruwvoer
aangekocht ruwvoer

De studiegroep ging met dit voorstel akkoord en stelde de volgende werkgroep
in:

Werkgroep grote melkveehouderijbedrijven
r. C. J. Cleveringa
r. P. B. de Boer
r. P. Anema
r. G. A. Benders
r. P. C. Heemskerk
r. S. Schukking
r. G. J. Wisselink

(Directie Landbouwk. Onderzoek) - voorzitter
(L.E.I.) - rapporteur
(Consulent voor Boerderijbouw en -inrichting)
(I.L.R.)
(N.V. Puyenbroek, Goirle)
(I.B.V.L.)
(Directie Landbouwk. Onderzoek)

Aan de werkgroep werd verzocht desgewenst medewerkers en andere deskundigen bij haar werkzaamheden in te schakelen. Van hen, die daadwerkelijk hebben
bijgedragen tot het opstellen van de begrotingen, dient in de eerste plaats de heer
G. Postma (I.L.R.) te worden vermeld, die zeer veel tijd besteedde aan het opstellen
van de arbeidsbegrotingen en aan de rapportering over dit onderdeel, vervolgens
drs. C. Bras (Rijkslandbouwconsulentschap voor Bedrijfsvraagstukken) en ir. H.

Wieling (Rijkslandbouwconsulentschap voor Weide- en Voederbouw), die met
name belangrijke adviezen verstrekten over de verschillende bedrijfs- en produktiesystemen en de graslandexploitatie. Belangrijke bijdragen aan het onderzoek zijn
tevens geleverd door de heren L. Prinsen (Consulentschap voor Boerderijbouw en
-inrichting) en J. A. Gels ing. (I.L.B.), die de ontwerpen en de begrotingen voor de
gebouwen hebben uitgewerkt en de heer J. H. Portiek (I.L.R.), die de arbeidsbegrotingen mede heeft verzorgd.
Dank zij de medewerking van de directies, waaronder de bovengenoemde personen ressorteren, werden deze in de gelegenheid gesteld op korte termijn aan de
studiegroep een interimrapport aan te bieden, waarin de uitkomsten van de gevraagde begrotingen met een korte toelichting waren opgenomen.
De studiegroep grote landbouwbedrijven voegde dit interimrapport als een bijlage
toe aan haar eindrapport: „De wenselijkheid van het stichten van een of meer grote
melkveehouderij- en akkerbouwbedrijven" (september 1970) en stelde in het Woord
Vooraf van dit rapport aan de lezers een gedetailleerd rapport van de werkgroep
grote melkveehouderijbedrijven in uitzicht.
Met zeer veel dank aan allen, die aan het tot stand komen van deze studie
hebben bijgedragen, wordt dit rapport van de werkgroep u hierbij aangeboden.
Het rapport is zowel een verslag van de bevindingen van de werkgroep, als een
verslag van het onderzoek dat bij de betrokken instellingen, in het bijzonder het
Consulentschap voor Boerderijbouw en -inrichting, het I.L.R. en het L.E.I., is
verricht om de door de werkgroep geformuleerde uitgangspunten uit te werken
tot begrotingen, die een beoordeling van de onderscheiden alternatieven mogelijk
maken. De coördinatie van het onderzoek en de verslaggeving zijn verzorgd door
de heren ir. P. B. de Boer en G. Postma.
De werkgroep grote melkveehouderijbedrijven is zich bewust, dat de door haar
opgestelde berekeningen een algemeen oriënterend karakter hebben en slechts betrekking hebben op een beperkt aantal consequent toegepaste bedrijfs- en produktiesystemen. De uitgangspunten zijn bovendien gebaseerd op de mogelijkheden en
verhoudingen in 1969. Het is zeer wel mogelijk dat onder bepaalde omstandigheden andere systemen of mengvormen van de hier beschouwde systemen de
voorkeur verdienen.
De werkgroep is dan ook van oordeel dat, wanneer eventueel besloten wordt tot
het stichten van een of meer grote melkveehouderijbedrijven, het beslist noodzakelijk is nieuwe begrotingen op te stellen, die gebaseerd zijn op de concrete
uitgangssituatie en de gegeven omstandigheden van de desbetreffende bedrijven,
zoals die op dat moment gelden.
De werkgroep spreekt echter de hoop uit, dat bij het opstellen van deze begrotingen voor concrete projecten in belangrijke mate gebruik zal kunnen worden
gemaakt van de benadering van de problematiek van het grote melkveehouderijbedrijf, zoals die in deze studie is ontwikkeld en van de inzichten en kennis die
daarmee zijn verkregen.

Den Haag, december 1972

Ir. C. J. CLEVERINGA
Voorzitter

1. INLEIDING

1.1.

ACHTERGRONDEN VAN HET ONDERZOEK

In de melkveehouderij zien we, evenals in de andere sectoren van het bedrijfsleven, een ontwikkeling naar vergroting van de omvang van de bedrijven. Deze
ontwikkeling berust op het streven om door verhoging van de arbeidsefficiency en
door een betere benutting van de beschikbare bedrijfsuitrusting het arbeidsinkomen
te verhogen. Dit streven wordt uitgelokt door de algemene welvaartsstijging en door
de vaak ongunstige ontwikkeling in de prijsverhouding tussen produkten en
produktiemiddelen. De verhoging van de arbeidsefficiency (waaronder we hier
verstaan een vermindering van het aantal arbeidsuren per verzorgingseenheid:
melkkoeien, fokdieren, ha's) wordt mogelijk gemaakt door de technische vooruitgang, die ook in de melkveehouderij nieuwe perspectieven biedt.
Verhoging van de arbeidsefficiency en een betere benutting van de beschikbare
bedrijfsuitrusting zijn niet de enige manieren om het arbeidsinkomen te verhogen.
Door verbetering van de veefokkerij, de voeding, de huisvesting en de verzorging
van de dieren, de bodemexploitatie en de voerwinning kan bijv. vaak ook de melkproduktie per koe en de voerproduktie per ha op zodanige wijze worden opgevoerd,
dat de extra kosten meer dan goed gemaakt worden door de extra opbrengsten en
deze maatregelen per saldo dus een hoger inkomen opleveren. De mogelijkheden
die hierin schuilen zijn echter, gegeven de stand van wetenschap en techniek, niet
onbegrensd. Verhoging van de arbeidsefficiency en een betere benutting van de
beschikbare bedrijfsuitrusting zijn daarom wel belangrijk bij het streven het arbeidsinkomen te verhogen.
In deze samenhang speelt de bedrijfsvergroting een belangrijke rol; ze maakt het
mogelijk:
— de arbeidsefficiency op te voeren, ook als de arbeidsbezetting niet (verder)
ingekrompen kan worden;
— de noodzakelijke werktuigen, installaties, centrale voorzieningen in de gebouwen e.d. beter te benutten;
— arbeidsbeparende produktietechnieken toe te passen, die vanwege de hoge vaste
kosten alleen vanaf een bepaald aantal verzorgingseenheden aantrekkelijk zijn.
De Nederlandse melkveehouderij is deze weg reeds ingeslagen. Motorisatie,
mechanisatie, nieuwe stalvormen en nieuwe arbeidsmethoden hebben hun intrede
gedaan en de bestaande verhoudingen opengebroken. Het gemiddelde aantal koeien
per bedrijf en per man is in de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen, een proces
dat, gezien de mogelijkheden die er nog liggen, voorlopig wel onverminderd zal
voortgaan. Het grootste bedrijf in ons land telt op het moment ± 350 melkkoeien,
terwijl over het traject tot ± 100 melkkoeien reeds ruimere ervaringen en bedrijfseconomische gegevens beschikbaar zijn.
Tegen de achtergrond van deze ontwikkeling rijst de vraag wat de economische
perspectieven zullen zijn van een schaalvergroting in de melkveehouderij, die nog
aanmerkelijk verder gaat dan thans in de praktijk wordt aangetroffen. Bovendien
rijst de vraag in hoeverre het mogelijk zal zijn, om door de grotere arbeidsbezetting
op dergelijke bedrijven de sociale omstandigheden van de medewerkers te ver-

beteren in vergelijking met die op de bestaande bedrijven (vijfdaagse werkweek,
vakantie). Een meer definitief antwoord op deze vragen kan alleen worden gegeven
wanneer een dergelijke verregaande schaalvergroting ook in de praktijk is gerealiseerd.
Alvorens hiertoe te komen is het echter gewenst te trachten de vooruitzichten,
die dergelijke bedrijven op grond van de technische mogelijkheden in economisch
en sociaal opzicht bieden, met behulp van modellen en begrotingen zo goed
mogelijk te verkennen.
Zoals in het Woord Vooraf reeds is aangegeven is, op verzoek van de „Studiegroep grote landbouwbedrijven", door medewerkers van verschillende instituten,
samengebracht in de „Werkgroep grote melkveehouderijbedrijven", een eerste
poging in deze richting gedaan. Deze publikatie geeft een verslag van het verrichte
onderzoek en van de resultaten, die daaruit te voorschijn zijn gekomen.

1.2.

KORTE KARAKTERISTIEK VAN HET GROTE MELKVEEHOUDERIJBEDRIJF

Het verschil tussen grote en kleine bedrijven is, van het bedrijf uit gezien, in de
eerste plaats een verschil in organisatie van de produktie. Dit verschil ligt vooral
in de wijze van uitrusting van de bedrijven, de toegepaste arbeidsmethoden en de
arbeidsorganisatie.
Om een indruk te kunnen krijgen van de economische perspectieven en sociale
mogelijkheden van grote bedrijven, moet men zich eerst een idee vormen van het
verloop van het produktieproces bij een dergelijke omvang. Het onderzoek van de
werkgroep heeft zich voor een belangrijk deel hierop gericht. Het grote melkveehouderijbedrijf dat daaruit te voorschijn is gekomen, is niet alleen een bedrijf dat
zich statistisch van het gemiddelde onderscheidt door meer hectares, koeien of
melk. Het is tevens een bedrijf dat zich van de andere onderscheidt door een
wezenlijk andere werkorganisatie, die gebaseerd is op:
— scheiding van bedrijfsleiding en uitvoering;
— specialisatie van de arbeidskrachten;
— delegatie van verantwoordelijkheden.
Door deze kenmerken benadert de organisatie van de produktie op het grote
melkveehouderijbedrijf die van het industriële produktieproces. Dit „industriële"
karakter kan en zal nog worden geaccentueerd door de aanwezigheid van grote
werktuigen, installaties en inrichtingen en door een relatief ver doorgevoerde
mechanisatie en automatisering, die een hoge arbeidsefficiency mogelijk maken.
Hiertegenover zou men het beheer van de gewone melkveehouderijbedrijven
„ambachtelijk" kunnen noemen. Dit gewone melkveehouderijbedrijf is een bedrijf
zonder of met één, hooguit enkele vreemde arbeidskrachten. Voor de boer vallen
leiding, toezicht en uitvoering samen. Voor taakverdeling en delegatie van verantwoordelijkheden zijn er maar zeer beperkte mogelijkheden. Waar de grens tussen
beide organisatiestructuren ligt, valt niet exact aan te geven, ook al omdat er geen
strikte scheiding zal zijn. Duidelijk is enerzijds dat er tot een arbeidsbezetting van
drie of vier man ( ± 150 melkkoeien) weinig speelruimte is om de geschetste werkorganisatie toe te passen. Anderzijds kan bij een arbeidsbezetting van ongeveer tien
man ( ± 500 melkkoeien) of meer in het algemeen niet alleen aan de voorwaarden
voor een dergelijke organisatie worden voldaan, doch is deze tevens noodzakelijk
om zich een succesvol verloop van het produktieproces voor te kunnen stellen.

Deze werkorganisatie dient niet alleen om een hoge arbeidsefficiency en een zo
goed mogelijke benutting van de vaste capaciteiten te kunnen realiseren, ze moet
tevens een bijdrage leveren aan het veiligstellen van de verwachtingen t.a.v. de
produktiviteit van vee en grasland en de daarvoor benodigde „inputs". Een grote
vraag is nl. in hoeverre ook deze zaken samenhangen met de bedrijfsgrootte.
Zonder concrete ervaringen is het niet mogelijk hierop een definitief antwoord te
geven. Een organisatiestructuur waarbij een overzichtelijke uitvoering van het
produktieproces en controle daarop bevorderd worden, kan de onzekerheid op dit
terrein echter wel inperken en het hanteren van de gebruikelijke normen verantwoord maken. De kosten van een dergelijke organisatiestructuur drukken op de
uitkomsten van de opgestelde begrotingen, omdat daarin gerekend is met een van
handenarbeid vrijgestelde bedrijfsleider en met voldoende mensen en machines om
een goede taakverdeling rond te kunnen zetten. Overigens zijn daarmee bepaald
niet alle managementproblemen van het grote melkveebedrijf opgelost. Een zeer
belangrijk vraagstuk, dat in dit onderzoek in feite niet aan de orde is gekomen, is
dat van het veemanagement. Door de schaalvergroting dreigt nl. het contact mensdier verloren te raken. In Engeland zijn zelfs om deze reden de grootste veestapels
veelal opgedeeld in zelfstandige eenheden van ca. 100 melkkoeien met elk een eigen
herd-manager. Hiermee worden tevens een aantal van de potentiële voordelen van
het grote bedrijf prijsgegeven. Om deze voordelen ten volle te kunnen benutten zal
gezocht moeten worden naar vervangende technieken, om bij grote aantallen dieren
op doeltreffende wijze over zaken als selectie, inseminatie, droogzetten, gezondheidsmaatregelen en voerdosering te kunnen beslissen.
Hoewel niet verder uitgewerkt, gaan de gedachten hierbij duidelijk in de richting
van een computerprogramma, waarmee de relevante informatie over de individuele
dieren kan worden verwerkt en waarmee de dieren op grond van vooraf gestelde
criteria naar de verschillende beslissingsaspecten kunnen worden gesorteerd. Door
ervaring zal men meer inzicht moeten krijgen in de mogelijkheden, die hierin liggen
om de „persoonlijke" relatie mens-dier te vervangen.

1.3.

ONDERZOCHTE ALTERNATIEVEN

Overeenkomstig de opdracht van de studiegroep grote landbouwbedrijven zijn
in eerste instantie begrotingen opgesteld voor de volgende bedrijfs- en produktiesystemen en bedrijfsgrootten:
la
2a
3a
lb
3b

weidegang + eigen ruwvoer:
stalvoeren vers gras + eigen ruwvoer:
gehele jaar stalvoeren eigen ruwvoer:
weidegang + aangekocht ruwvoer:
gehele jaar stalvoeren aangekocht ruwvoer:

300 en 600
melkkoeien
300, 600 en 900 melkkoeien
300, 600 en 900 melkkoeien
300 en 600
melkkoeien
300, 600 en 900 melkkoeien

Voor de systemen met eigen ruwvoer is uitgegaan van voordroogkuil; voor de
systemen met aangekocht ruwvoer van graswafels. In alle gevallen is in eerste
instantie aangenomen dat het voor vervanging noodzakelijke jongvee op het eigen
bedrijf wordt opgefokt. Voor het grandioze systeem (3b) is een over het gehele
jaar gespreid afkalfpatroon aangehouden; voor de overige systemen is deze
spreiding beperkt tot de periode van eind oktober tot begin april.
Met de keuze van eenheden van 300, 600 en 900 melkkoeien wordt het gehele
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bedrijfsgroottetraject bestreken, dat in de opdracht is aangegeven. Voor de systemen
met weidegang (la en lb) zijn bedrijfsplannen voor 900 melkkoeien achterwege
gelaten, omdat de uitvoerbaarheid van beweiding bij een dergelijk aantal zeer
problematisch lijkt. Bij de uitwerking van de begrotingen bleek de opfok van het
jongvee op een grondloos bedrijf bijzonder duur uit te komen Daarom is nog een
systeem toegevoegd voor 600 melkkoeien op basis van aangekocht ruwvoer en
jongvee-opfok op contract door derden (systeem 3bl). Voorts bleek bij de uitwerking van de plannen een spreiding van het afkalven over het gehele jaar aantrekkelijke aspecten te hebben, die in meerdere of mindere mate voor alle
produktiesystemen gelden.
De aantallen melkkoeien bleken doorgaans minder gelukkig gekozen. Met name
de plannen bij 300 en 600 melkkoeien zullen bij de gekozen technische uitvoering
in de praktijk moeilijk of niet zinvol te organiseren zijn. Daarom zijn in tweede
instantie voor de produktiesystemen, die het meeste perspectief bieden (la en 2a),
begrotingen gemaakt voor beide afkalfpatronen en voor een aantal melkkoeien,
waarbij binnen het kader van de gekozen technische uitvoering zo goed mogelijk
voldaan wordt aan de voorwaarden van een strakke en overzichtelijke arbeidsorganisatie en een maximale arbeidsbenutting. Dit is het geval bij 450 melkkoeien
(afkalven eind oktober-begin april) resp. 550 melkkoeien (gehele jaar afkalven).
Uiteraard doet zich in principe hetzelfde voor bij veelvouden van deze aantallen.
Het schema op blz. 10 geeft een volledig overzicht van de onderzochte alternatieven. Deze worden nader omschreven en gemotiveerd in de hoofdstukken 2
(aspecten van rundvee en grasland) en 3 (aspecten van technische uitrusting,
arbeidsmethoden en organisatie). Hoofdstuk 4 behandelt de begrotingen en in
hoofdstuk 5 worden de uitkomsten van de begrotingen voor de verschillende
systemen en bedrijfsgrootten met elkaar vergeleken.
De uitgangspunten voor het onderzoek zijn eind 1969 vastgesteld. De keuze van
de uitgangspunten moet dan ook gezien worden in het licht van de omstandigheden
zoals die destijds golden. Dit geldt in het bijzonder voor:
— het prijspeil en de prijsverhoudingen;
— de wijze van voervoorziening (de expansie van de snijmaïsteelt is pas in 1970
begonnen, terwijl ten aanzien van de technische mogelijkheden van graswafels
in 1969 verwachtingen bestonden, die sindsdien nog niet in vervulling zijn gegaan);
— de bedrijfsuitrusting (met name is bij het melken de automatisering inmiddels
verder ontwikkeld).
De benadering van de problematiek van het grote melkveehouderijbedrijf wordt
door de wijzigingen, die sindsdien zijn opgetreden echter niet wezenlijk aangetast.
De uitkomsten van de begrotingen zijn louter de resultante van de veronderstelde
technische organisatie, produktiesystemen en overige uitgangspunten.

1.4. GRENZEN VAN HET ONDERZOEK

Het onderzoek, zoals dat door de werkgroep grote melkveehouderijbedrijven is
verricht, moet worden gezien als een eerste verkenning van de technisch-organisatorische problemen, de economische en de sociale perspectieven van eenheden
melkvee in de orde van grootte van 300-900 melkkoeien. Daarbij zijn een aantal
belangrijke problemen, die zich bij de inrichting en de organisatie van dergelijke
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bedrijven voor zullen doen opgespoord en uitgewerkt; tevens zijn een aantal belangrijke keuzevraagstukken vergelijkenderwijs uitgediept.
Deze voorstudie pretendeert echter in geen enkel opzicht volledig te zijn. Allereerst is uitgegaan van gestabiliseerde bedrijfssituaties; met aanloopproblemen en
-verliezen is geen rekening gehouden. Daarnaast zijn belangrijke vraagstukken
blijven liggen, zoals:
— varianten en mengvormen van de produktiesystemen;
— alternatieve mogelijkheden voor de technische uitvoering van het werk;
— verdere ontwikkelingsmogelijkheden, bijv. bij de verwerking en afzet van de
melk.
Voorts is de toepassing van geavanceerde planningstechnieken voor de integrale
optimalisatie van de produktieplannen, op grond van gefixeerde produktiecapaciteiten, achterwege gelaten. Ook is geen vergelijking opgesteld met normale melkveehouderijbedrijven onder inachtneming van de verschillen in startpositie en
bedrijfsvoeringsmogelijkheden. Ook de vraagstukken van ondernemingsvorm en
financiering en de eisen die hieruit voortvloeien voor de rentabiliteit zijn buiten
beschouwing gebleven. Verder onderzoek zal over deze en soortgelijke vraagstukken uitsluitsel moeten geven. Als men daarbij op inmiddels verkregen praktijkervaringen zou kunnen steunen, zou dit het onderzoek zeker ten goede komen.

2. ALTERNATIEVEN EN UITGANGSPUNTEN MET BETREKKING TOT
RUNDVEE EN GRASLAND

In dit hoofdstuk zullen allereerst zowel de onderscheiden bedrijfs- en produktiesystemen als de afkalfpatronen nader worden uitgewerkt en toegelicht. In aansluiting daarop zal worden aangegeven welke uitgangspunten zijn gekozen voor:
— de veestapel;
— de melkproduktie;
— de voerbehoefte en de voerrantsoenen;
— het verbruik van strooisel en water;
— de bemestingsbalans.
Waar nodig zijn deze uitgangspunten gedifferentieerd naar produktiesysteem en
afkalfpatroon.

2.1. UITWERKING VAN DE ALTERNATIEVEN

2.1.1. Produktiesystemen
De vijf in de inleiding genoemde produktiesystemen, waarin de wijze van voer12

voorziening is vastgelegd, zijn voor het opstellen van de bedrijfsplannen als volgt
uitgewerkt:
Systeem

Zomer

Winter

3a
1b
3b

weidegang
voordroogkuil + gedroogde pulp
gemaaid vers gras +
gedroogde pulp
voordroogkuil + gedroogde pulp
voordroogkuil + gedroogde pulp voordroogkuil + gedroogde pulp
weidegang + gedroogde pulp
graswafels
graswafels
graswafels

Jongvee

la, 2a, 3a
lb
3b

weidegang
weidegang
graswafels

Kalveren

alle syst.

Melkkoeien 1a
2a

melkprodukten + hooi

voordroogkuil
graswafels
graswafels
melkprodukten + hooi

Alle voerrantsoenen worden naar behoefte aangevuld met krachtvoer.

Bij eigen ruwvoerwinning wordt uitgegaan van voordroogkuil uit torensilo's.
Op grote schaal hooien lijkt weinig aantrekkelijk. Deze ruwvoerwinningsmethode
biedt te weinig mogelijkheden tot stroomlijning van het produktieproces. De
arbeidsbehoefte is bovendien hoger dan bij inkuilen. Wellicht kan kunstmatig
hooien of wafelfabricage door een eigen drogerij meer perspectieven bieden; vanwege de nog geringe ervaring met deze methoden is het echter niet zinvol om ze
ten grondslag te leggen aan een algemene studie met betrekking tot de opzet van
grote melkveehouderijbedrijven.
Ten aanzien van de keuze tussen torensilo's en rijkuilen zijn verschillende
standpunten mogelijk (beide kwamen in de werkgroep voor). In geval van torensilo's kan de mechanisatie en eventueel de automatisering het verst worden doorgevoerd, waardoor de mogelijkheid tot stroomlijning van het produktieproces het
grootst is. Rijkuilen daarentegen vragen minder investeringen en bieden bij de
organisatie van de werkzaamheden een grotere flexibiliteit (meer variatie mogelijk
in ds-gehalte). De vraag of de ruwvoeropname bij rijkuilen even goed is als bij
torensilo's, is nog onvoldoende opgelost. Daar bij het opstellen van de uitgangspunten voor de bedrijfsplannen het argument van procesbeheersing zwaar heeft
gewogen, is de keuze uiteindelijk op torensilo's gevallen.
Bij ruwvoeraankoop is wel uitgegaan van wafels als basisvoermiddel. Hoewel
dit ook op de markt een nog weinig gangbaar produkt is, lijkt het uit een oogpunt
van procesbeheersing de meest voor de hand liggende keuze: de wafels laten zich
mechanisch (automatisch) transporteren, het is een langvezelig „kant-en-klaar"voermiddel en het leent zich ervoor om op monster (en desgewenst op termijn) te
worden gekocht 1 ). Gaat men uit van een ander ruwvoerrantsoen, dan is in
verband met de structuur van het voer in ieder geval een vrij grote hoeveelheid
hooi of graskuil noodzakelijk. Bij aankoop daarvan zal het moeilijk zijn zich waarborgen te verschaffen voor een voldoende kwaliteit en homogeniteit. Bovendien
') De grote moeilijkheid bij dit voermiddel is een produkt te verkrijgen dat voertechnisch aan
de eisen voldoet. Dit probleem is nog onvoldoende opgelost, zodat de onderhavige systemen
nog niet in de voorliggende vorm voor de praktijk kunnen worden aanbevolen.
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zijn veel andere ruwvoermiddelen aan een locale markt gebonden, zodat bezwaarlijk algemene veronderstellingen ten aanzien van beschikbaarheid en prijs konden
worden gemaakt 1 ).
Bij weidegang wordt in het algemeen een normaal omweidingssysteem verondersteld. Een uitzondering hierop vormt het systeem met uitsluitend beweiding van het
grasland, daar wordt uitgegaan van dagrantsoenering. Hierbij kunnen nl. onevenwichtigheden tussen vraag en aanbod van gras niet door meer of minder maaien
opgevangen worden, doch uitsluitend door meer of minder bijvoeren. Het lijkt niet
gewenst dit bijvoeren op korte termijn sterk te variëren.
Het jongvee krijgt doorgaans hetzelfde basisvoer als de melkkoeien. Bij alle
systemen met grond wordt echter 's zomers weidegang verondersteld. De organisatorische voordelen van het stalvoeren (geen veetransport van de weide naar de
melkstal) zijn voor het jongvee niet relevant.
2.1.2. Jongvee-opfok
Bij de opfok van het jongvee zijn twee alternatieven onderscheiden, nl.:
— jongvee-opfok op het eigen bedrijf, voorzover mogelijk in een gespecialiseerde
afdeling;
— jongvee-opfok op contract door gespecialiseerde opfokbedrijven.
Voor alle productiesystemen met grasland (la, 2a, 3a en lb) is gekozen voor
integratie in het eigen bedrijf.
In het bedrijfsgroottetraject dat hier aan de orde is, heeft ook een opfokafdeling
een dusdanige omvang, dat in ruime mate van de mogelijke schaalvoordelen bij de
jongveeverzorging geprofiteerd kan worden en één of meer arbeidskrachten hierin
emplooi kunnen vinden. Een van de belangrijkste argumenten, die op kleinere
bedrijven aanleiding kunnen geven de opfok van het jongvee aan derden uit te
besteden, is voor deze grote bedrijven dus niet relevant. Daar komt bij, dat de
uitbreiding van de melkveestapel, die mogelijk is wanneer het jongvee wordt
afgestoten, voor het grote bedrijf in het algemeen bij lange na niet die betekenis
heeft als voor het kleine bedrijf. Bij een evenwichtige bedrijfsopzet geldt voor het
grote bedrijf immers niet meer het argument dat deze extra koeien nodig zijn om
in voldoende mate van de schaalvoordelen bij het melken en de melkveeverzorging
te kunnen profiteren. Even goed is denkbaar dat deze extra koeien juist uitbreiding
van de installaties en arbeidsbezetting voor de melkvee-afdeling noodzakelijk zullen
maken.
Voor het grandioze bedrijf (3b) is aanvankelijk ook uitgegaan van de opfok van
jongvee in eigen bedrijf om de begrotingen voor de verschillende produktiesystemen
zo goed mogelijk vergelijkbaar te houden. Hier stuit deze eigen jongvee-opfok
echter op een heel ander bezwaar, nl. de hoge voerkosten. Geconserveerd aangekocht ruwvoer is nu eenmaal duurder dan weidegras, terwijl bij het jongvee hier
geen bijzondere organisatorische voordelen tegenover staan. Daarom is achteraf
ook nog een begroting gemaakt voor een grandioos bedrijf zonder eigen jongveeopfok (3bl). Daarbij is aangenomen dat de opfok van het jongvee, dat voor
vervanging wordt aangehouden, op contract door gespecialiseerde opfokbedrijven
geschiedt.
') De snijmaïsteelt op contract was, op het moment dat voor dit onderzoek een keuze moest
worden gemaakt (1969), nog niet tot ontwikkeling gekomen.
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2.1.3. Afkalfpatroon
Bij het opstellen van de begrotingen is met twee afkalfpatronen gewerkt, nl.:
1 een gelijkmatige spreiding van de kalfdata over de periode van eind oktober
tot begin april {5y2 maand);
2 een gelijkmatige spreiding van de kalfdata over het gehele jaar (12 maanden).
Een zo regelmatig mogelijke spreiding van de kalfdata is gewenst om pieken in
de behoefte aan stalruimte en in de arbeidsbehoefte voor het melken en de kalververzorging te voorkomen. Dit werkt niet alleen kostenbesparend, doch is tevens
bevorderlijk voor de continuïteit in de organisatie van het melken en de veeverzorging. Bovendien ondervindt een bedrijf met een regelmatige spreiding van de
kalfdata veel minder het nadeel van seizoenfluctuaties in de opbrengstprijzen voor
melk en nuchtere kalveren dan een bedrijf met een meer gebruikelijk afkalfpatroon,
waarbij zich een sterke concentratie van de kalfdata in de tweede helft van de
stalperiode voordoet.
Beperking van de spreiding van de kalfdata tot de periode van eind oktober tot
begin april heeft echter ook voordelen. In de eerste plaats is er dan, in de periode
dat graslandverzorging en ruwvoerwinning veel werk vragen, weinig tijd nodig voor
de verzorging van de kalveren, waardoor de arbeidsfilm van het bedrijf in zijn
geheel een gelijkmatiger verloop krijgt. In de tweede plaats worden voor de systemen met weidegang de specifieke moeilijkheden op het gebied van de voeding van
het vee, de handhaving van de melkproduktie en de arbeidsorganisatie bij afkalven
in de zomer vermeden. In geval van een geheel op aankoop van ruwvoer gebaseerd
systeem, kan zonder meer naar een spreiding van de kalfdata over het gehele jaar
worden gestreefd. Bij een dergelijk systeem, waar men alleen te maken heeft met
werkzaamheden voor het melken en de veeverzorging, leidt juist een dergelijk
afkalfpatroon tot een volledig vlakke arbeidsfilm.
Voor de systemen met grond is de spreiding van de kalfdata in eerste instantie
beperkt tot de stalperiode. Bij de uitwerking van de plannen met ± 500 melkkoeien
zijn echter beide afkalfpatronen doorgerekend. Daarbij is aangenomen dat, bij een
gemiddeld over het gehele jaar zowel kwantitatief als kwalitatief gelijk voerrantsoen, ook de gemiddelde melkproduktie per koe gelijk zal zijn. Eventuele
problemen, die het afkalven in de weideperiode met zich meebrengt, zijn buiten
beschouwing gelaten.

2.2.

UITGANGSPUNTEN VEE EN VEEVOEDING

2.2.1. Veestapel
De samenstelling van de veestapel per 100 melkkoeien is als volgt gedacht:
Kalveren (0-1 jaar)
Pinken (1-2 jaar)
Ouder jongvee ( > 2 jaar)
Eerstekalfskoeien
Tweedekalfskoeien
Oudere koeien

40 stuks
(x 0,3) =
33 stuks
(x 0,5) =
2 stuks
(x 0,7) =
22 stuks
18 stuks ) (x'1,0) =
60 stuks

Totaal

175 stuks

12 gve
16,5 gve
1,5 gve
100 gve
130 gve
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Per 100 gemiddeld aanwezige melkkoeien kalven jaarlijks 80 koeien en 30 vaarzen op het bedrijf af; het totaal aantal geboorten bedraagt dus 110. Ieder jaar
wordt een kwart van de melkveestapel vervangen, waarvoor 25 melkvaarzen
worden aangehouden.
Op grond van deze uitgangspunten bedraagt de jaarlijkse omzet per 100 melkkoeien:
Nuchtere kalveren
Jongvee ± 1 jaar
Jongvee ± 2 jaar
Verse melkvaarzen
Melkkoeien

110-40 = 70 stuks
40-33 = 7 stuks
33-30 = 3 stuks
30-25 = 5 stuks
25 stuks

Doodgeboren kalveren, gestorven en zieke dieren zijn hierbij inbegrepen.
Samenstelling en veranderingen van de veestapel zijn, bij gebrek aan ervaring
met zeer grote eenheden, conservatief begroot. Er zal echter naar gestreefd moeten
worden de dieren gemiddeld langer in de melkveestapel te houden en met minder
jongvee uit te komen.
In geval van opfok van het jongvee bij derden op contractbasis, gaan de kalveren
na gemiddeld 15 dagen (aan het eind van de vollemelkperiode) naar de opfokbedrijven. Ze komen terug op een leeftijd van gemiddeld 2 jaar (drie à vier weken
vóór het alfkalven). Omvang en veranderingen van de jongveestapel zijn dezelfde
verondersteld als bij opfok in eigen bedrijf. Het aantal dierdagen bij derden
bedraagt daarmee per melkkoe:
Jongvee 0-1 jaar
Jongvee 1-2 jaar
Totaal

0,40 x 350 = 140
0,33 x 365 = 120
260

Foktechnische en selectievraagstukken zijn in dit onderzoek buiten beschouwing
gelaten (bijv. registratie en herkenning van de dieren, wijze van inseminatie, selectiecriteria, moment van selectie).
2.2.2. Melkproduktie
De melkproduktie per koe is gesteld op 4500 kg (4% vet) per gemiddeld aanwezige koe per jaar. Dit ligt iets boven het landelijk gemiddelde. Aangezien
gunstige externe produktie-omstandigheden en een doelmatige bedrijfsvoering zijn
verondersteld, lijkt dit wel verantwoord. Overigens wordt hiermee geen uitspraak
bedoeld over de samenhang tussen bedrijfsgrootte en melkproduktie. Hierin is juist
een van de belangrijkste onzekerheden met betrekking tot het grote bedrijf gelegen,
die zich niet of onvoldoende door voorstudies laat oplossen.
Het aantal lactatiedagen per koe per jaar is bepaald op 305. Bij een regelmatig
over het jaar gespreid afkalfpatroon vallen daarvan 155 in het zomerhalfjaar (mei
t/m okt.) (totaal 185 dagen) en 150 in het winterhalfjaar (nov. t/m april) (totaal
180 dagen).
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Bij een afkalfpatroon geconcentreerd in de periode van 1november tot 1 april
bedraagt hotaantal lactatiedagen indewinter 133,5 enindezomer 171,5:

Winter
Zomer

1/4

Gem.
aantal
dagen

120
185

133,5
171,5

Aantal lactatiedagen per afkalfdatum

Seizoen
ï/ii

16/11

1/12

16/12 i 1/1

180
125

165
140

150
155

135
170

120
185

16/1 | 1/2
120
185

120
185

16/2

1/3

120
185

120
185

16/3
120
185

De spreiding vande melkproduktie over hetjaar isberekend aandehand van het
volgende verloop vandemelkproduktie gedurende delactatieperiode (gebaseerd op
de standaardkoetabellen:
Maand na kalven

Kg melk/koe/dag

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

20,9
20,1
18,2
16,6
15,4
14,2
13,2
12,1
10,6
8,7

Percentage vande
totale produktie
14
13,5
12
11
10,5
9,5
8,5
8
7
6

Hierbij is, evenmin als bij de totale melkproduktie, rekening gehouden methet
voersysteem en het afkalfpatroon (ditwordt toegelicht inde volgende paragraaf).
Voorts is geen rekening gehouden met fluctuaties in de omvang vande veestapel
in deloop vanhetjaar.
Uit deze spreiding vande melkproduktie perkoeen vandekalfdata laat zich de
volgende procentuele verdeling vandemelkproduktie perbedrijf over de kalendermaanden berekenen:
Afkalfpatroon
1 nov.-l april

Afkalfpatroon
gehele jaar

11
10
9
8

834
&y3
sj4

(38)

m (33*$)

September
Oktober

7
5

(12)

834 (16%)

November
December
Januari
Februari

534
634

Maand
Mei
Juni
Juli
Augustus

Maart
April

m
834 (28)
1034
1134 (22)

834
834
834
834 (3334)
8J4
834 (16%)
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Bij een regelmatig over het jaar gespreid afkalfpatroon wordt uiteraard in elke
maand evenveel melk geproduceerd (verondersteld is dat alle maanden evenveel
dagen tellen). Ook bij een afkalfpatroon geconcentreerd in de periode van eind
oktober tot begin april blijkt de hoeveelheid winter- en zomermelk precies gelijk te
zijn. In het voorjaar (maart/april) wordt dan echter veel meer melk geproduceerd
dan in het najaar (september/oktober), nl. 22% tegen 12%, wat van betekenis is
voor de melkprijs die gemiddeld kan worden gerealiseerd.
2.2.3. Voerbehoefte en voerrantsoenen
Voor de voermiddelen is de volgende samenstelling aangehouden:
Per kg produkt

g ds

Voordroogkuil
Hooi
Wafels
Gedroogde pulp
A-brok

500
840
910
910
875

g vre

50
74
130
48
145

250
370
520
630
650

De voordroogkuil moet, in verband met het gebruik van torensilo's met mechanische losapparatuur, een hoog ds-gehalte bezitten. De voederwaarde van wafels is
gebaseerd op kunstmatig gedroogd gras van redelijk goede kwaliteit.
De voerbehoefte van de melkkoeien is in eerste instantie vastgesteld aan de hand
van het rantsoen bij het meest gebruikelijke produktiesysteem ('s zomers weidegang,
's winters eigen ruwvoer, afkalven in de stalperiode):
Stal

(180 d.) 10 kg ds uit voordroogkuil
1 kg gedroogde pulp
basisrantsoen (voldoende voor 10 kg melk)
produktievoer (2.250-1.335) x 0,28
jeugdtoeslagen 180 (0,22 x 0,70 +0,18 x 0,35)

180 x 5,00 = 900 ZW
180 x 0,63 = 113 ZW
1.013Z W
=256Z W
= 39Z W

totaal 454 kg krachtvoer

295Z W

totaal stalperiode
Weide (185 d.) ± 6,7 ZW uit weidegras
1 kg krachtvoer
totaal zomerperiode

1.308Z W
185x6,70=
185x0,65=

1.240Z W
120Z W
1.360 ZW

Totaal gehele jaar 1.308 + 1.360 =2.668 ZW

De opname van voordroogkuil is hierbij gesteld op 10 kg ds per koe per dag
(voldoende voor iy2 à 8 kg melk). Het stalrantsoen wordt tot gemiddeld 10 kg
melk aangevuld met gedroogde pulp. In de stalperiode wordt 50% van de melk,
dat is 2.250 kg, geproduceerd gedurende 133,5 dagen. Er moet derhalve voor 2.250
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— 1.335 = 915 kg melk krachtvoer verstrekt worden. Ook in de jeugdtoeslagen
voor de 2 2 % melkvaarzen en 1 8 % tweedekalfskoeien wordt door krachtvoer
voorzien. In de zomer wordt een opname uit weidegras van gemiddeld 6,7 ZW
per dag aangenomen, waarboven nog 1 kg lokvoer wordt gegeven. Dit is de minimale hoeveelheid die met krachtvoerautomaten kan worden verstrekt (tweemaal
per dag een halve kg).
De aldus berekende voerbehoefte correspondeert met de volgende normen x ):
Onderhoud 365 (550/300 +1)
Melk
4.500 x 0,280
Biest
50 x 0,500
Kalf, enz. 60 + 15
Groei
365 (0,22 x 0,700 + 0,18 x 0,350)
Conditieveranderingen, opname boven de norm, enz.

= 1.034 ZW
= 1.260 ZW
25 ZW
75 ZW
79 ZW
= 195 ZW
2.668 ZW

Voor alle produktiesystemen wordt een gelijke melkproduktie aangehouden. Er
is geen poging gedaan een antwoord te vinden op de vraag naar de optimale
melkproduktie per koe in afhankelijkheid van het voersysteem. Aangenomen is dat
bij een gelijke melkproduktie ook de voerbehoefte per koe voor alle systemen (ten
naaste bij) gelijk moet zijn. Vermoedelijk bestaan er op dit punt wel enkele
verschillen (bijv. onderhoudsbehoefte bij weidegang, verteerbaarheid van de voermiddelen, conditieverloop van de dieren); hierover zijn of waren echter in het
algemeen onvoldoende concrete gegevens bekend.
Voorts is geen rekening gehouden met de verschillen in afkalfpatroon. Weliswaar
kan in het algemeen een verband geconstateerd worden tussen afkalfdatum en
melkproduktie; dit verband ontstaat echter onder invloed van de wijze waarop
wordt gevoerd. Uitgaande van weidegang is, bij handhaving van de totale hoeveelheid krachtvoer, voor een over het hele jaar gespreid afkalfpatroon op grond van
de rantsoeneisen, een krachtvoersurplus van gemiddeld ± 70 kg per melkkoe
aanwezig, dat kan dienen om de potentieel lagere produktie van de in de zomer
kalvende koeien te ondervangen. Bij de systemen met 's zomers stalvoeren zijn
de oorzaken van het verschil in melkproduktie reeds bij voorbaat geheel of ten dele
weggenomen.
Voor alle produktiesystemen zijn de voerbalansen daarom vastgesteld op basis
van de, voor het systeem met weidegang + voordroogkuil en een in de stalperiode
geconcentreerd afkalfpatroon, berekende voerbehoefte van 2.668 ZW, waarbij deze
steeds met krachtvoer in evenwicht zijn gebracht:
la

185 d. ± 6,7 ZW uit weidegras
180 d. 10 kg ds uit voordroogkuil
180 d. 1 kg gedroogde pulp

185 x 6,70 = 1.240 ZW
180 x 5,00 = 900 ZW
180 x 0,63 = 113 ZW

totale behoefte

2.253 ZW
2.668 ZW

uit krachtvoer

415 ZW

') De berekening van de voerbehoefte voor melk isuitgevoerd aan dehand van de CVB-normen
van 1967. Volgens de normen van 1970 is 27 ZW meer nodig. Hiervoor is echter royaal ruimte
in de post voor opname boven de norm e.d.
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2a

3a

lb

3b

185 d. ± 6,1 ZW uit gemaaid vers gras
180 d. 10 kg ds uit voordroogkuil
365 d. 1kg gedroogde pulp

185x6,07=
180x5,00=
365x0,63=

1.123 Z W
900 Z W
230 Z W

totale behoefte

2.253 ZW
2.668 ZW

uit krachtvoer

415 ZW

365 d. 10 kg ds uit voordroogkuil
365 d. 1 kg gedroogde pulp

365 x 5,00 = 1.825 ZW
365 x 0,63 = 230 ZW

totale behoefte

2.055 ZW
2.668 ZW

uit krachtvoer

613 ZW

185 d ± 5,7 ZW uit weidegras
185 d. 1,0 ZW uit gedroogde pulp
180 d. 12 kg wafels

185 x 5,70 = 1.055 ZW
185 x 1,00 = 185 ZW
180 x 6,24 = 1.123 ZW

totale behoefte

2.363 ZW
2.668 ZW

uit krachtvoer

305 ZW

365 d. 12 kg wafels

365 x 6,24 = 2.278 ZW

totale behoefte

2.278 ZW
2.668 ZW

uit krachtvoer

390 ZW

Bij het zomerstalvoeren van vers gras (2a) wordt per koe per dag gemiddeld 1kg
gedroogde pulp over het gras gestrooid om een voldoende voeropname te verzekeren. Dit is in mindering gebracht op de ZW-behoefte uit gras.
Bij het systeem met uitsluitend beweiding van het grasland (lb) is per koe per
dag gemiddeld 1,0 ZW uit weidegras vervangen door gedroogde pulp om 's nachts
opstallen en/of bijvoeren in de herfst mogelijk te maken. Met eventuele verschillen
tussen de systemen la, l b en 2a in de duur van de groenvoerperiode is geen
rekening gehouden.
Bij de systemen met aangekocht ruwvoer bestaat het basisrantsoen op stal uit
± 11 kg wafels. Aan een deel van de koeien, in het bijzonder degene, die 15 à 20
kg melk geven, kan echter een grotere hoeveelheid verstrekt worden (tot ± 1 4 kg),
waardoor het gemiddelde op ± 12 kg komt. Ook bij de systemen met voordroogkuil en gedroogde pulp behoeft niet aan alle koeien een gemiddeld rantsoen te
worden verstrekt; een deel van de dieren zal in het geheel geen pulp krijgen, een
ander deel (met name de hoogproduktieve koeien) daarentegen 2 à 3 kg. Dergelijke
variaties in het basisrantsoen (waarvoor groepsvoeren toegepast wordt) zijn mogelijk
door de koeien naar melkgift en/of lactatiestadium in produktiegroepen in te delen.
Hiertoe zijn bij een groot aantal koeien ruime mogelijkheden aanwezig.
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De eiwitvoorziening is in het algemeen bij alle basisrantsoenen voldoende, zoals
onderstaande voorbeelden laten zien 1):
(a) Behoefte onderhoud + 10 kg melk 4 % vet
10
1

kg ds uit voordroogkuil
kg gedroogde pulp

5.611 gzw

1.002 g vre

5.000 gzw
630 gzw

1.000 g vre
48 g vre

5.630 gzw
10,8 kg wafels

1.048 g vre

5.616 gzw

(b) Behoefte onderhoud + 15 kg melk 4 % vet
13,5 kg wafels

7.000 gzw

1.404 g vre
1.318 g vre

7.020 gzw

1.755 g vre

Voor aanvulling kan daarom doorgaans worden volstaan met A-brok (eventueel
weidebrok).
De voerbehoefte van het jongvee is gebaseerd op de volgende normen 2 ):
Kalveren 0- 6 maand 180 dagen
Jongvee
6-12 maand 185 dagen
Jongvee 12-24 maand 365 dagen
Drachtigheidstoeslag
60 dagen

1,9 ZW = 342 ZW
2,5 ZW = 463 ZW
3,1 ZW = 1.132 ZW
1,3 Z W =
78 ZW

De kalveren krijgen tot een half jaar bij alle systemen hetzelfde rantsoen,
gebaseerd op een halve maand volle melk, anderhalve maand kunstmelk 3 ) in
afnemende hoeveelheid aan drinkautomaten en verder naar behoefte hooi en
krachtvoer:
Melk

Hooi
Krachtvoer

0 -0,5 mnd. biest
volle melk
0,5-1 mnd. 5 kg kunstmelk
1 -1,5 mnd. 4 kg kunstmelk
1,5-2 mnd. 3 kg kunstmelk
0 -2 mnd. gem. 0,5 kg ds
2 -6
mnd. gem. 2 kg ds
0 -2 mnd. gem. 1 kg ds
2 -6
mnd. gem. 2 kg ds

P.M.
48 kg à 0,17 ZW

=

8 ZW

23 kg poeder à 0,95 ZW

= 22 ZW

270 kg ds à 0,44 ZW

= 1 2 0 ZW

300 kg à 0,65 ZW

= 1 9 5 ZW
345 ZW

Het hooi voor de kalveren is om begrotingstechnische redenen in de verdere
berekeningen bij de voordroogkuil resp. wafels geteld. Als krachtvoer wordt eiwitrijke kalverbrok verstrekt. De kalveren die verkocht worden blijven gemiddeld

*) Gebaseerd op de CVB-normen van 1967.
) De hier aangehouden voerbehoefte ligt gemiddeld 0,1 ZW/dier/dag hoger dan zoals opgegeven wordt in de verkorte voedernormentabel.
3
) Eventueel voor een deel te vervangen door behandelde melk van eigen bedrijf.
2
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zeven dagen op het bedrijf en krijgen in die tijd biest alsmede 16 kg volle melk.
In de voerbehoefte van het oudere jongvee wordt als volgt voorzien:
6-12 mnd.
la, 2a, 3a

125 d. gem. 4 kg ds uit hooi (kuil)
60 d. ± 2,0 ZW uit weidegras
185 d. gem. 1 kg krachtvoer

125 x 1,76 =
60 X 2,00 =
185 X 0,65 =

220 ZW
120 ZW
120 zw
460 ZW

lb

125 d. ± 4,65 kg wafels
60 d. ± 2,0 ZW uit weidegras
60 d. 1 kg krachtvoer

125 x 2,40 = 300 ZW
60 x 2,00 = 120 ZW
60 x 0,65 = 40 ZW
460 ZW

3b

185 d. ± 4,8 kg wafels

185 x 2,50 = 460 ZW

12-24 mnd.
la, 2a, 3a

185 d. ± 3,2 ZW uit weidegras
180 d. ± 6 kg ds uit voordroogkuil
60 d. 30/36 van de dieren 2 kg krachtvoer

185 x 3,20 =
180 x 3,00 =
50 x 1,30 =

592 ZW
540 ZW
65 ZW
1.197 ZW

lb

185 d. ± 3,2 ZW uit weidegras
180 d. ± 5,8 kg wafels
60 d. 30/36 van de dieren 2 kg krachtvoer

185 x 3,20 =
180 x 3,00 =
50 x 1,30 =

592 ZW
540 ZW
65 ZW
1.197 ZW

3b

365 d. ± 6,0 kg wafels
60 d. 30/36 van de dieren 2 kg krachtvoer

365 x 3,10 =
50 x 1,30 =

1.132 ZW
65 ZW
1.197 ZW

Bij de systemen met grond gaan de oudere kalveren gemiddeld ongeveer twee
maanden de weide in, om weerstand tegen parasitaire aandoeningen te krijgen.
De drachtigheidstoeslag is alleen berekend voor de vaarzen die op het bedrijf
afkalven.
De ZW/vre-verhouding in de wafels is ± 4,0, waarmee ruimschoots aan de eiwitbehoefte van het jongvee wordt voldaan. Ook de ZW/vre-verhouding in de voordroogkuil (5,0) is nog meer dan toereikend voor jongvee ouder dan een half jaar.
Voor aanvulling zal daarom met eiwitarm krachtvoer kunnen worden volstaan.
Bij een bedrijfsopzet zonder eigen jongvee-opfok moet wel worden voorzien in de
voerbehoefte van de kalveren tot een halve maand (volle melk + pro memorie
2,5 ZW uit hooi en 2,5 ZW uit krachtvoer) en die van de vaarzen vanaf 3 à 4
weken vóór het afkalven (berekend als 0,01 stuks jongvee 1-2 jaar 4- 0,01 stuks
jongvee > 2 jaar = 0,025 stuks jongvee 1-2 jaar, met drachtigheidstoeslag).
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De totale netto ZW-behoefte per melkkoe + jongvee bedraagt:
Met jongvee

1,00 melkkoeien
0,36 stuks jongvee 1-2 jaar 1 )
0,40 stuks jongvee < 1 jaar
0,70 verkochte nuka's

2.668
431
322
2

Zonder jongvee

ZW
ZW
ZW
ZW

2.668
40
5
2

3.423 ZW

ZW
ZW
ZW
ZW

2.715 ZW

*) De 0,02 stuks jongvee > 2 jr. (0,014 gve) zijn bij de berekening van de voerbehoefte geteld als 0,03 stuks
jongvee 1-2 jr. (0,015 gve).

In deze behoefte wordt op de volgende wijze voorzien:

1 *

Voersysteem

Weidegras
Gemaaid vers gras
Voordroogkuil (incl. hooi)
Gedroogde pulp
Wafels (incl. hooi)
Krachtvoer
Melkprodukten

2a

3a

3b

3bl

2.917
492
14

2.307
403
5

3.423

2.715

1.316

1.230
113

261
1.123
1.230
230

2.155
230

565
14

565
14

763
14

185
1.485
423
14

3.423

3.423

3.423

3.423

1.501

261

lb

In verband met verliezen bij het voeren e.d. wordt de berekende behoefte nog
verhoogd met:
Wafels en gedroogde pulp
Voordroogkuil
Gemaaid vers gras

5%
10%
15%

Het lijkt nuttig om erop te wijzen, dat de juistheid van deze voerbalansen staat
of valt met de juistheid van de uitgangspunten. Er is uitgegaan van ruwvoer van
goede kwaliteit, dat in voldoende hoeveelheid beschikbaar is en voorts van een
goede beheersing van de voerefficiency. In de praktijk zal zeker ook op het grote
bedrijf zowel het één als het ander nog weleens problemen kunnen opleveren. Veel
zal daarbij afhangen van het management van het bedrijf. Bij het volledig ontbreken van ervaring met zeer grote eenheden is het weinig zinvol hierop in deze
voorstudie in detail in te gaan.
2.2.4. Strooisel en water
De benodigde hoeveelheid strooisel (zaagsel) is voor melkvee geschat op gemiddeld 1kg/dier/dag (afgezonderde dieren inbegrepen),voor jongveeouder dan 1jaar
op 0,6 kg/dier/dag en voor jongvee jonger dan 1jaar op 0,4 kg/dier/dag. Aangenomen is,dat bij systeem lb demelkkoeien in de zomer 's nachts op stal gehouden
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worden, in welk geval 0,5 kg/dier/dag nodig is. Het verbruik wordt met 10 %

Bemestingsbalans:
Kg zuiver/ha

P 2 0 5 <)

K,0

1a. Weidegang +voordroogkuil
behoefte

stikstof
fosfaat en kali 1 x maaien +weiden
extra maaisneden

dunne mest 10 kg N + 17 kg P 2 0 5 +70 kg K 2 0
per gve per 180 d.; verliezen 10 %;
2,08 gve (x 180 d.)/ha
te dekken

uit kunstmest

300

(0,45 x 30)

45
14 (0,45 x 60)

100
27

300

59

127

19

32

131

281

27

-4

2a. Stalvoeren vers gras + voordroogkuil
behoefte

stikstof
fosfaat en kali 1 x maaien +weiden
extra maaisneden

dunne mest 12,5 kg N +17kgP 2 0 5 + 70kg K 2 0
per gve per 180 d.; verliezen 10 %;
2,60 + 2,00 =4,60 gve (x 180 d.)/ha
te dekken

uit kunstmest

450
(2,86 x 30)

45
100
86 (2,86 x 60) 172

450

131

272

52

70

290

398

61

- 18

3a. Gehele jaar voordroogkuil
behoefte

stikstof
fosfaat en kali 1 x maaien +weiden
extra maaisneden

dunne mest 12,5 kg N +17kgP 2 0 5 +70kg K 2 0
per gve per 180 d.; verliezen 10 %;
2,73 + 2,10 =4,83 gve (x 180 d.)/ha
te dekken

uit kunstmest

350
(2,35 x 30)

45
100
70 (2,35 x 60) 141

350

115

241

54

74

304

296

41

- 64

25

20

4

10

20

346

15

0

lb. Weidegang +aangekocht ruwvoer
behoefte

stikstof
fosfaat en kali 1 x maaien +weiden

dunne mest 7,5 kg N +17 kg P 2 0 5 +35 kg K 2 0
per gve per 180 d.; verliezen 10 %;
15% van 4,16 gve (x 180 d.)/ha2)
te dekken

uit kunstmest

350

') De fosfaatbehoefte uit kunstmest wordt voor de begrotingen verhoogd met 15 % van het in de organische
mest aanwezige fosforzuur in verband met de mogelijkheid van onrendabele aanwending.
2
) Bij dit systeem moet ± 85 % van de mest, die in de stalperiode wordt geproduceerd (± 7 ton per gve),
worden afgevoerd of afgebroken.
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dersteld dat deze mest geheel in de vorm van dunne mest beschikbaar komt. De
verliezen zijn gesteld op 10%. Het kaligehalte van de mest is gebaseerd op 70 are
per gve gemaaid voor voordroogkuil. Met een eventueel afwijkend kaligehalte bij
het zomerstalvoeren van vers gras is geen rekening gehouden. Wanneer ook hier
uitgegaan zou zijn van de gemaaide oppervlakte per gve, dan was per ha nog
ongeveer 50 kg kali meer beschikbaar geweest.
De werkingscoëfficiënt van de stikstof is voor het systeem met weidegang en
eigen ruwvoerwinning gesteld op gemiddeld ± 25 %. Bij de systemen waarbij de
melkkoeien het gehele jaar op stal gehouden worden, zal naar verhouding 's zomers
meer mest uitgebracht worden. Daarom is hier een werkingscoëfficiënt van ± 30 %
aangehouden. Voor het systeem met uitsluitend weidegang is aangenomen dat
slechts organische mest uitgebracht wordt voor zover de kalibalans zulks toelaat.
Het kaligehalte van de mest is bij dit systeem met aangekocht voer de helft van
dat bij de systemen met eigen ruwvoerwinning *).Op grond van deze uitgangspunten
kan 15% van de in de winter geproduceerde mest worden uitgebracht. Bij de
berekening van de bemestingsbalans voor dit systeem is nog geen rekening gehouden met 's nachts opstallen van de koeien. Gebeurt dit wel, zoals voor deze
begrotingen wordt aangenomen, dan kan de 's zomers geproduceerde mest teruggebracht worden naar het land. Mest uitrijden is bij dit systeem, in verband met
de kwaliteit van het weidegras, alleen in de herfst mogelijk. Daarom is hier voor
de stikstof een lage werkingscoëfficiënt aangehouden.
Per saldo treedt, althans op kleigrond, bij alle systemen een kali-overschot op. Bij
het systeem met uitsluitend weidegang is dit dusdanig, dat het grootste deel van de
mest afgebroken of afgevoerd zal moeten worden. Ook bij het systeem met gedurende het gehele jaar stalvoeren van voordroogkuil (en wellicht ook het systeem
met stalvoeren van vers gras) is het overschot nog aanzienlijk (kalifixatie). De
bezwaren zijn hier overigens niet zo groot als bij weidegang (kopziekte). Aangenomen wordt daarom, dat voor de systemen met eigen ruwvoerwinning de kalibalans geen onoverkomenlijke moeilijkheden zal opleveren, al kan hier, met name
voor bedrijven op kleigrond die uitsluitend maaien, een kritisch punt gelegen zijn.
Dit wordt nog geaccentueerd door het aantal malen dat het land moet worden
bemest. Is dit voor het systeem met weidegang en eigen ruwvoerwinning reeds meer
dan 1maal de totale oppervlakte, voor de systemen met gedurende het gehele jaar
stalvoeren is het ± 2,5 maal de totale oppervlakte. De eerste snede zal daar in de
loop van de winter en voorjaar ten dele 2 maal bemest moeten worden om niet tot
een te zware gift ineens te komen. Deze tweede bemesting is alleen mogelijk voor
de percelen, die voor kuilwinning gemaaid worden. Ook in dit opzicht kan men de
mest dus maar amper kwijt.
Ten aanzien van de wijze waarop de grondloze bedrijven en de bedrijven die het
grasland uitsluitend weiden, zich van de overtollige mest kunnen ontdoen, bestaat
nog geen duidelijk inzicht. Er is weliswaar een veelheid van mogelijkheden denkbaar, doch geen hiervan biedt tot nu toe een afdoende oplossing. De problemen
zijn het grootst voor de grondloze bedrijven. Ook de mogelijkheden, die voor
bedrijven met alleen beweiding openstaan, zoals het verregenen of onderploegen op
een kleine oppervlakte, zijn of waren echter nog onvoldoende onderzocht. Afzet
van de mest aan akkerbouwbedrijven of aan een mestdrogerij is afhankelijk van de
]

) Gezien de aard van het aangekochte voer (graswafels) moet dit achteraf betwijfeld worden.
De invloed op de begroting is echter slechts gering.
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niet steeds gelijk. Zo is de tankinhoud bij 450 koeien en een 5^-maands-afkalfpatroon gelijk aan die bij 550 koeien en een 12-maands-afkalfpatroon.
De koeien worden via een bad met sproeiers vanuit de wachtruimte in de
melkstal geleid. Hier wordt door twee personen gemolken, waarbij de handelingen
aan de melkers zijn toegewezen zoals in afbeelding 1*)is aangegeven. Alleen de niet
afwijkende koeien worden hier gemolken, omdat het routinepatroon anders te sterk
wordt beïnvloed, wat een sterke daling van de uurcapaciteit veroorzaakt. Dit is bij
deze kostbare apparatuur zeer bezwaarlijk, temeer daar twee personen samenwerken. Bovendien zouden op uitgebreide schaal voorzieningen moeten worden
getroffen om biest, mastitis- resp. penicillinemelk apart op te vangen. Koeien met
afwijkende melk worden gemerkt en na de melkstal in een opvangruimte voorlopig
afgezonderd. Afhankelijk van de aard van de afwijking worden ze tijdelijk apart
gehuisvest om daar hun specifieke behandeling te krijgen.
Iedere werkploeg van twee personen mag per dag niet meer dan 7,5 uur aan het
melken zelf besteden en moet alles schoon afleveren. Bij een tweeploegenstelsel
betekent dit, dat de reinigingsarbeid verdubbelt. Worden de dieren op stal gehouden, dan is de koppelgrootte gemiddeld 75 koeien op grond van de gekozen
gebouwenindeling. Bij beweiden is, op grond van het veronderstelde zeer goede
interne wegennet en van ervaringen elders, gerekend met koppels van max. 150
melkkoeien. In de herfst is het feitelijke aantal altijd geringer door het afzonderen
van de droogstaande koeien.
De arbeidsbehoefte voor het uit de weide ophalen van het melkvee is gedifferentieerd naar de grootte van de beweidingspercelen en de af te leggen afstand.
Bij de la systemen wordt om de vier à vijf dagen omgeweid, bij de lb systemen
wordt iedere dag een ander perceel beweid. Binnen deze systemen varieert de
afstand met de produktie-omvang. Het transport van koeien en produkten gaat
langs afzonderlijke paden. Bij het koeien ophalen is de hulp van een koehond
verondersteld.
De arbeidsbehoefte per eenheid is als volgt:
Melken, P,A 24 in tweemaal 12-stands visgraatmelkstal, melkstroommeters en laagliggende melkleiding: 60 koeien/man/uur.
Klaarzetten apparatuur: 4 min/dag/werkploeg.
Reinigen gang, wachtruimte en stal: 16 min/dag/werkploeg.
Reinigen melkapparaat: 30 min/dag/werkploeg.
Reinigen melktank à 7500 liter: 15 min/keer.
Reinigen voerbakjes driemaal/week: 10 min/keer.
Verzamelen koeien uit stal in wachtruimte: 0,1 min/koe/dag of 0,05 min/koe/keer.
Ophalen uit weide bij 700 m afstand:
heen per fiets à 15 km/uur
3 min
bijeendrijven met hond, incl. dam
12,5 min
koeien drijven à 2,5 km/uur
16 min
koeien in wachtruimte
10 min
Totaal per koppel à 150 koeien
41,5 min
Tabel 1x) geeft een overzicht van het te melken aantal koeien, de arbeidsbehoefte
en het aantal werkploegen.

*) De afbeeldingen en de tabellen zijn opgenomen in een aparte bijlage.
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Bij de systemen la en 2a met 450 en 550 koeien is er sprake van een nagenoeg
volledige benutting van één werkploeg per dag. Bij alle systemen met 300 en 600
koeien is van een sterke onderbezetting van één of twee werkploegen sprake. Bij
900 koeien is bij de systemen 2a en 3a sprake van een nagenoeg volle benutting van
twee werkploegen, bij 3b van een onderbezetting in verband met het 12-maandsafkalfpatroon.
Het ophalen van de koeien uit de weide wordt, met de toename van het aantal
koeien, relatief steeds ongunstiger door de toenemende afstand (negatief bedrijfsgrootte-effect) en de verdubbeling van het aantal werkploegen. Het wegvallen van
dit ophalen geeft ten aanzien van het werk rond het melken een grote besparing
(vgl. la met 2a, 3a en 3b). Dit is echter geen netto-voordeel (zie de processen
veeverzorging en vers gras). Bij eenzelfde bedrijfsomvang (bij deze bedrijfsgroottes)
heeft het afkalfpatroon geen aantoonbare invloed op de arbeidsbehoefte voor het
melken; wel op de verdeling over het jaar en de benuttingsgraad van de vaste
melkers. Het 5%-maands-afkalfpatroon vraagt bij 450 koeien twee melkers; het
12-maands-afkalfpatroon vraagt dit aantal bij 550 koeien.
3.2.2. Melkveeverzorging
Tot 300 koeien is uitgegaan van één, tot 600 van twee en voor 900 van drie
grootveestallen. Deze stallen hebben een vrije overspanning van gelijmde houten
spanten, ongeïsoleerde houten wanden, een ongeïsoleerd dak van asbestcement
golfplaten en een natuurlijke ventilatie. De vloeren zijn van een vlakke betonconstructie. De verzorging van het melkvee heeft uitsluitend betrekking op de routinebewerkingen in de grootveestallen.
Voor de werksituatie is uitgegaan van een vierrijige ligboxenstal met een centrale
voergang in de lengterichting. Haaks hierop, in het midden, is een looppad dat naar
de melkstal voert. Iedere stal bestaat dus uit vier segmenten voor produktiegroepen.
Door in één of meer segmenten een verplaatsbare afscheiding aan te brengen,
kunnen droogstaande dieren, of dieren met uiergebreken worden afgezonderd,
zonder dat afbreuk wordt gedaan aan het routinewerk. (De extra zorg t.b.v. dieren
met afwijkingen is verantwoord onder de par. „verzorging van afgezonderde
dieren.")
Voeren. Per dag wordt 20 kg voordroogkuil per dier verstrekt. Uit torensilo's met
een diameter van 8 meter en een hoogte van 21,5 meter wordt met een bovenlosser
het voer gehaald en in wagens gestort. Het verstrekken gebeurt met deze zelflossende wagens, die een zijafvoer hebben. De voorkeur voor voergangen en loswagens (die ook voor de oogst van kuilgras worden gebruikt) boven volmechanische
voersystemen is gebaseerd op de geringere investeringsbehoefte voor werktuigen en
de grotere flexibiliteit van gebouwen en inrichting. Wel is de investeringsbehoefte
voor de gebouwen groter.
Het voeren van vers gras bij 2a is verantwoord bij het proces „oogst van vers
gras". Naast kuilgras of vers gras wordt 1 à 2 kg droge pulp verstrekt. De
wagens worden gevuld uit de pulpsilo's; het verstrekken gebeurt weer met de
zijafvoerinrichting in de voergoot. Ook bij lb wordt, al naar gelang de weidegrasvoorziening, meer of minder pulp op deze wijze verstrekt.
Bij alle b systemen wordt 11 of 14 kg wafels en/of brok verstrekt, zulks afhankelijk van de melkgift. Deze produkten worden opgeslagen in een ongeïsoleerde
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wordt apart gehouden en direct afgevoerd naar het kalf van de betreffende koe.
De normale melk gaat naar de verzameltank in het melklokaal. Afwijkende melk
(penicilline e.d.) wordt afzonderlijk afgevoerd.
Tabel 3 geeft een overzicht van de noodzakelijke stalruimte voor de dieren, die
om bovengenoemde redenen moeten worden afgezonderd en van de taaktijden
voor de verschillende bewerkingen. Hieruit blijkt dat de systemen met een 12maands-afkalfpatroon een veel kleinere geïsoleerde ziekenstal vragen dan de systemen met een 5^-maands-afkalfpatroon (vgl. 3b en 3a). De ongelijkmatige benutting bij een 5^-maands-afkalfpatroon is hiervan de oorzaak.
Tabel 4 geeft een overzicht van de jaarlijkse arbeidsbehoefte voor de verzorging
van de afgezonderde dieren.
Hieruit blijkt dat:
— De arbeidsbehoefte bij een 12-maands-afkalfpatroon iets hoger is dan bij een
5%-maands, daar iedere categorie afwijkingen op ieder moment aanwezig is.
(vgl. 3b en 3a).
— De arbeidsbehoefte voor la en lb gelijk is gehouden. Weliswaar worden in de
afzonderingsstal bij lb wafels in plaats van kuilvoer gevoerd, maar er mag
worden verondersteld, dat bij ziekte bij dit systeem meermalen hooi verstrekt
zal worden. Hierdoor zou het zeer geringe verschil t.o.v. la toch weer wegvallen.
— De arbeidsbehoefte bij 2a en 3a eveneens gelijk is gehouden. Tussen het verstrekken van gras en kuilvoer in de aparte stal is geen wezenlijk verschil. Het
produkt wordt toch iedere dag op het gehele bedrijf verstrekt.
— De totale arbeidsbehoefte hoog is door de stringente eisen die gesteld zijn. Dit
is de verzekeringspremie voor ongestoord werken in de gehele melkveesector en
de prijs voor een adequate behandeling, die gericht is op een spoedige langdurige terugkeer naar de normale koppels melkvee.
3.2.4. Jongveeverzorging
Voor de verzorging van het jongvee zijn vooraf een aantal uitgangspunten
opgesteld:
— 60% van de kalveren, voor zover niet dood geboren of kort na de geboorte
gestorven, worden na gemiddeld vier dagen van het bedrijf afgevoerd. 40 %
wordt aangehouden voor de opfok. Op ongeveer eenjarige leeftijd wordt nog
eens 5% afgestoten, zodat in de groep 12-24 maanden 35% overblijft, die op
het bedrijf afkalft i).
— Het principe van de opfok is uit een oogpunt van arbeid en gebouweninrichting
opgezet als een opschuifsysteem. Dit om rationeel te kunnen werken en om
ieder dier een plaats te verzekeren die het een zo gunstig mogelijke concurrentiepositie geeft.
— De gebouwensituatie is zo gekozen, dat voor de dieren tot 2 maanden een geisoleerde en geventileerde ruimte aanwezig is, grenzend aan de melkstal. Voor
het jongvee van 2-24 maanden is een ongeïsoleerde liboxenstal gepland met
een centrale voergang.
') Deze berekening is zo opgezet dat het geringe aantal vaarzen dat ouder is dan twee jaar,
meetelt bij het jongvee van 1-2 jaar.
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— Bij een afkalfpatroon van Sy2 maand is, om het onnodig leegstaan van ligboxen
te voorkomen, het benodigde aantal vastgesteld onder aanname dat dieren max.
één maand leeftijdsverschil mogen hebben t.a.v. de grootte van de ligboxen. Dit
geeft een verschuivingsmogelijkheid van twee maanden.
— Bij de berekening van de arbeidsbehoefte is uitgegaan van een bedrijfszekere
opzet. Van 0-2 weken zijn de kalveren in eenlingboxen ondergebracht. Ze
ontvangen eerst driemaal per dag, later tweemaal per dag melk. Hierna gaan
de dieren naar groepsboxen. Daar wordt kunstmelk uit drinkautomaten verstrekt, die regelmatig worden bijgesteld. Er mogen max. 20 dieren per box zijn,
terwijl de onderlinge leeftijd ten hoogste twee weken mag verschillen. Alle
dieren worden tot twee maanden op een ligbed van stro gehouden. Na gebruik
wordt iedere eenling- of groepsbox gereinigd en ontsmet, waarna deze ca. één
week lang niet opnieuw behoeft te worden gebruikt.
De kalveren van 6-12 maanden genieten 's zomers ca. twee maanden weidegang,
het jongvee van 12-24 maanden max. gedurende zes maanden. (Uitgezonderd 3b,
waar geen grond aanwezig is).
In onderstaand overzicht, waar de verschillende leeftijdsgroepen zijn onderscheiden, is een samenvatting gegeven van de huisvesting, de bewerkingen en de
gebruikte taaktijden.
Jongvee bestemd voor afstoot
(60 % van het aantal levend
geboren dieren)

in eenlingboxen
4 dagen driemaal/dag biest verstrekken, 5 min/dier/keer
uitmesten, ontsmetten, nieuw strooisel, 20 min/dier

Jongvee bestemd voor opfok
(40 % van het aantal levend
geboren dieren)

in eenlingboxen
4 dagen driemaal/dag biest verstrekken, 5 min/dier/keer
11 dagen tweemaal/dag melk verstrekken, 2 min/dier/keer
hooi en krachtvoer, 0,5 min/dier/dag
uitmesten, ontsmetten, strooien, 30 min/dier

Jongvee y2-\
maand
1-1% maand
lJ^-2 maanden

in groepsboxen van max. 20 kalveren
krachtvoer, totaal 1uur/box/% maand
hooi, totaal 1uur/box/% maand
drinkautomaat, 3uur/automaat (voor twee en soms één box)
reinigen, 1uur/box/% maand

Jongvee 2-6 maanden

in ligboxen
hooi, 0,2 min/dier/dag
krachtvoer, 0,2 min/dier/dag
mest bijschuiven, 3 min/dag/doorgang
overhokken, 20 min/H maand

Jongvee 6-12 maanden
(twee maanden weidegang,
uitgezonderd 3b)

in ligboxen
kuil, 1 vracht/2 dagen (voor 120 dieren of minder) 40 min/vracht
krachtvoer, 0,2 min/dier/dag
mest bijschuiven, 3 min/dag/doorgang
overhokken, 30 min/% maand

Jongvee 12-24 maanden
(max. zes maanden weidegang,
uitgezonderd 3b)

kuil, 1vracht/2 dagen (voor 60 dieren of minder) 40 min/vracht
krachtvoer, 0,2 min/dier/dag
mest bijschuiven, 3 min/dag/doorgang
K.I., 15min/dier
overbrengen naar afkalfstal, 10 min/dier
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Tabel 5 geeft een overzicht van de benodigde stalmimte en de arbeidsbehoefte
per jaar. Uit de berekening van de benodigde stalruimte blijkt, dat er aanzienlijke
verschillen optreden als gevolg van het afkalfpatroon. Een 12-maands-afkalfpatroon
geeft in vergelijking tot een 5^-maands (vgl. 3b600 met la 600) bij de eenling- en
groepsboxen, die slechts korte tijd worden benut, een benodigde hoeveelheid stalruimte in de verhouding 1:2, ten gunste van het 12-maands-afkalfpatroon. Bij de
ligboxen treedt wel een verandering op in de afmetingen door de twee maanden
verschuivingsmogelijkheid, doch hier is slechts ca. 1 0 % stalruimte te besparen als
gevolg van een 12-maands-afkalfpatroon. De besparing op gebouwenkosten heeft
dus in sterke mate betrekking op het dure geïsoleerde gedeelte en in geringe mate
op het goedkope ongeïsoleerde ligboxengedeelte.
De arbeidsbehoefte voor de kalveren tot twee weken bedraagt ongeveer l/3 van
de arbeidsbehoefte voor de gehele opfok tot 24 maanden door de volledig individuele zorg en de stringente eisen ten aanzien van het ontsmetten van de boxen na
gebruik. Het opfokken tot twee maanden in groepsboxen vraagt in vergelijking
hiermee weinig tijd. Het verzorgen van 2-24 maanden in ligboxen vraagt zeer
weinig werk.
Het effect van het afkalfpatroon op de arbeidsbehoefte is tegengesteld aan het
effect op de gebouwen, doch iets minder doorzichtig. Systeem 3b mag niet zonder
meer met la worden vergeleken, daar bij 3b alle jongvee steeds binnen blijft en bij
la gedeeltelijk weidegang plaatsvindt. Hierom dient ook la 550 in de beschouwing
te worden betrokken. Er blijkt dan, dat er hooguit 10% meer arbeid nodig is, ten
laste van het 12-maands-afkalfpatroon. De oorzaak ligt in het feit, dat op ieder
moment iedere leeftijdsgroep verzorging behoeft. Dit is niet het geval bij het 5y2maands-afkalfpatroon. Uit de berekeningen blijkt, dat de systemen met 550 koeien
en een 12-maands-afkalfpatroon nagenoeg het hele jaar door één man 4- vervanger
vragen. De systemen met 450 koeien en een 5%-maands-afkalfpatroon vragen
's winters eveneens één man, 's zomers slechts enkele uren per dag.
Het opfokken van jongvee buiten het bedrijf (systeem 3b 600) levert een besparing van ca. 1.900 manuren per jaar. Er zijn geen groepsboxen en geen drinkautomaten nodig, terwijl het aantal ligboxen voor de ontvangst op tweejarige leeftijd gering kan zijn. Wil men een volledige arbeidskracht op de jongveeverzorging
uitsparen dan kan dit bij 3b 900. In bedrijfsverband bezien kan, doordat er sprake
kan zijn van onderbezetting van een bepaalde persoon, voorkeur bestaan voor het
afstoten van de jongvee-opfok bij een andere omvang.
Uit de weergegeven taaktijden blijkt een veelheid van variabelen en constanten
(waarvan een deel ook weer variabel wordt). Het bedrijfsgrootte-effect is hierdoor
weinig doorzichtig. Voor het 5%-maands-afkalfpatroon wordt het laagste aantal
manuren per opgefokt dier bereikt bij 450 en 900 koeien, bij een 12-maands bij
900 koeien. Van systeem tot systeem varieert het bedrijfsgrootte-effect van ca. 15
tot 20 %.
3.2.5. Oogst van vers gras
Bij de oogst van vers gras is uitgegaan van een volmechanisch eenmanssysteem,
waardoor een volledig onafhankelijke organisatie kan worden verwezenlijkt. Hiertoe
is gekozen voor een zelfrijdende veldhakselaar met een 2,4 meter brede maaibalk.
Het maaizwad wordt direct opgenomen en in een grote zelflossende wagen geblazen. Na afkoppelen wordt deze met een hiervoor beschikbare trekker getranspor36

teerd. Het lossen in de voergoot vindt plaats d.m.v. een dwarsafvoer aan de wagen.
Tabel 6 geeft een overzicht van de hoeveelheden, de arbeidsbehoefte en de gebruikte taaktijden.
Bij toenemende bedrijfsgrootte neemt de tijd per vracht enigszins toe (tot ca.
8 %) als gevolg van de grotere gemiddelde afstand; dit is een negatief bedrijfsgrootte-effect.
De meest gunstige verhouding tussen het aantal koeien en het aantal wagens gras
per dag wordt gevonden bij 450 en 900 koeien. De laagste tijd per koe bij 450
koeien. Tot 600 koeien kan één man de gehele grasaanvoer verzorgen. Bij 900
koeien zijn twee werkploegen verondersteld, die dan gebruik kunnen maken van
dezelfde apparatuur. Het optimum van „volledige benutting van één man" ligt bij
± 700 koeien. Praktisch gesproken wordt deze grens bij 600 koeien bereikt, daar
de verzorging van de trekker, de hakselaar en de loswagen in de praktijk toegewezen zal worden aan degene, die ook de oogst van het verse gras verzorgt.
In geval van breuk kan de zelfrijdende hakselaar tijdelijk vervangen worden dooi
werktuigen die aanwezig zijn voor de oogst van kuilvoer.
3.2.6. Oogst van kuilgras
Om diverse technisch-organisatorische redenen is gekozen voor één voerwinningssysteem, gebaseerd op één be- en verwerkingsschema. De keuze is hierbij gevallen
op voordrogen, hakselen en opslag in torensilo's. Het bewerkingsschema is als volgt:
maaien met een cirkelmaaier voorop de trekker, twee- à driemaal schudden met
cirkelschudder, een- à tweemaal wiersen, opraaphakselen met een getrokken veldhakselaar, transport met zelflossende wagens, lossen via dumpbox voor een hakselblazer met verdeelinrichting in de torensilo's.
Om tot de berekening van het benodigde aantal mensen, trekkers en werktuigen
te komen, is een aantal restricties ingevoerd. De te oogsten oppervlakte per week
wordt bepaald uit de maaiverdeling in ares/ha en de totale bedrijfsomvang. Deze
maaiverdeling is als volgt:
Juni

Mei

la
2a
3a

l

2

1

10
13
50

25
31
50

25
31
35

~\

Augustus

September

2

1

2

1

10
12
20

20
25
30

20
25
30

10
12
20

Juli
2

1

10
12
35

15
19
30

1

2

are/ha

20

145
180
320

Door de verschillen in veedichtheid tussen la en 2a zijn de werkelijk te maaien
oppervlaktes zowel per periode als in totaal gelijk. Systeem la en 2a hebben een
opslagcapaciteit van zes maanden, systeem 3a van negen maanden. De behoefte aan
mensen en werktuigen is berekend op de periode met de grootste te maaien oppervlakte (mei 2). In deze periode geldt een arbeidsaanbod van 54 uren per man in
zes dagen. Per dag mag incidenteel maximaal 14 uren worden gewerkt. De per
week te maaien oppervlakte moet binnen die week geruimd worden. Wat op één
dag wordt gemaaid, moet op dezelfde dag worden geschud. Op een goede velddag
moet het te velde liggende produkt een- à tweemaal geschud kunnen worden. Het
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gebruik van één veldhakselaar mag ten hoogste 28 uren per week bedragen.
De structuur van de werkorganisatie ziet er in grote trekken als volgt uit:
dag nr. 1 (event. 1 en 2): maaien en schudden;
dag nr. 3 (event. 3 en 4): schudden en wiersen;
dag nr. 5 (event. 5 en 6): (wiersen) en inkuilen.
Er zijn evenwel andere (goede) organisatiepatronen denkbaar voor deze bedrijfsgroottes. Bijv.: dagelijks een hoeveelheid maaien, schudden, wiersen en inkuilen.
Hierbij dient dan als restrictie te gelden, dat alleen op goede inkuildagen maximaal
dezelfde oppervlakte mag worden bijgemaaid als wordt ingekuild en op niet „inkuilbare dagen" niet wordt gemaaid (terwijl het weer daar mogelijk wel geschikt
voor is). Dit om een ongewenste toename van de te velde liggende oppervlakte te
vermijden, wanneer regen storend werkt op het inkuilen zelf. Tabel 7 geeft een
overzicht van de te oogsten oppervlakte, de arbeidsbehoefte, het benodigde materieel en de gehanteerde taaktijden bij het inkuilen. Het benodigde aantal middelzware trekkers is gelijk aan het benodigde aantal mensen; hierboven zijn nog één of
twee zware trekkers nodig ten behoeve van het veldhakselen.
De maximale capaciteit van één veldhakselaar ligt rond de 600 koeien bij la en
2a. Bij 3a 600 zijn dan, vanwege de grotere te maaien oppervlakte per koe, reeds
twee veldhakselaars nodig. Hiertoe is het noodzakelijk, dat er dan tevens tenminste
zes mensen, zes wagens en twee blazers met dumpboxen aanwezig zijn, als gevolg
van de afhankelijke organisatie. De berekende aantallen werktuigen zijn de minimaal noodzakelijke aantallen.
Door de zeer hoge gebruiksintensiteit worden deze snel afgeschreven. Voor een
ongestoorde organisatie lijkt het gewenst om van verschillende werktuigen een
vervangingsexemplaar beschikbaar te hebben.
3.2.7. Verzorging en bemesting van grasland
De te verwerken hoeveelheid mengmest is van systeem tot systeem verschillend.
In de eerste plaats is de produktie verschillend, als gevolg van 's zomers beweiden
(la), zomerdag 's nachts opstallen (lb), resp. de koeien het gehele jaar op stal
houden (2a, 3a en 3b). In de tweede plaats wordt niet alle geproduceerde mest op
het bedrijf zelf aangewend, lb (waar alleen geweid wordt) slechts gedeeltelijk, 3b in
het geheel niet.
Bij het uitbrengen is een constante gift van 18m3/ha/keer aangehouden. Bij de
werkorganisatie over het gehele jaar is uitgegaan van een opslagcapaciteit van drie
maanden. Het volgende overzicht geeft een indruk over de te verwerken hoeveelheid
per systeem:
la: ca. 0,9 ha/koe = ca. 1,5 X de oppervl. grasland;
lb: ca. 0,3 ha/koe = ca. 1 X de oppervl. grasland;
2a: ca. 1,5 ha/koe = ca. 3 X de oppervl. grasland;
3a: ca. 1,5 ha/koe = ca. 3 X de oppervl. grasland.
Voor de overtollige mest van lb en 3b is geen adequate verdere verwerking aangegeven. Bij het uitbrengen van bovenvermelde hoeveelheden wordt de volgende
methode voorgesteld: mest oppompen met een elektropomp met snij-inrichting,
transport en verspreiden met een tank ter grootte van 4.000 liter. Bij een bewaarduur van drie maanden en deze methode bedraagt de maximum capaciteit van één
man ca. 550 ha. Is de te bewerken oppervlakte groter, dan wordt het aantal werktuigen verdubbeld. Er is hier afgezien van een werkploegensysteem.
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De hoogste benuttingsgraad wordt bereikt bij la 600 (546 ha); de laagste bij
lb 300 (94 ha), zoals blijkt uit tabel 8.
De met kunstmest te strooien oppervlaktes lopen, door het verschil in gebruik,
van systeem tot systeem vrij sterk uiteen:
la: ca. 4,5 X de oppervl. grasland;
lb: ca. 7 X de oppervl. grasland;
2a: ca. 5 X de oppervl. grasland;
3a: ca. 3,3 X de oppervl. grasland.
De losgestorte kunstmest wordt met de voorlader geladen in de voorraadbak
van 2.000 kg van een centrifugaalstrooier. Het transport en strooien vinden hiermee
plaats.
Het weidesiepen dient te gebeuren bij alle systemen met grond. Ieder najaar
wordt bij la en lb het gehele bedrijf en bij 2a en 3a het door jongvee beweide
gedeelte met een brede sleep van halve autobanden bewerkt.
Het bloten vindt uitsluitend plaats bij lb. In totaal wordt tweemaal de bedrijfsoppervlakte gebloot, te beginnen in juni. Er wordt gewerkt met een maaikneuzer,
de resten worden afgevoerd met een zelflossende wagen. Bij 300 koeien is dit eenmanswerk en derhalve een sluitende organisatie. Bij 600 koeien is het kiezen tussen
een tweemansorganisatie met noodzakelijke wachttijden of een tweede maaikneuzer.
Er is gekozen voor het eerste alternatief. Deze twee mensen zijn bij 600 koeien
maximaal belast met dit werk. De eisen, die een goede graslandexploitatie bij uitsluitend weiden stelt, komen hiermee kwantitatief duidelijk naar voren.
Voor alle systemen met beweiding drukt tevens de bewerking afrasteringenonderhoud zwaar, hoewel reeds uitgegaan is van grote percelen (beweiden in koppels van 150 koeien). De totale afrasteringslengte is voor bedrijven met 300 tot 600
koeien zeer hoog (ca. 25 tot 50 km). Het onderhoud valt voor ca. 40% in april
vlak vóór het weideseizoen en kan verder als regelmatig terugkerend werk worden
gezien, zolang het vee weidt.
Tabel 8 laat zien, dat de samenstellende delen van de gehele graslandverzorging
sterk verschillend zijn, ook per periode. De totale arbeidsbehoefte per jaar bij
gelijke omvang is veel minder verschillend. 3a vraagt de minste tijd, lb de meeste
tijd (ca. 10% meer).
In zijn algemeenheid is er geen sprake van een beduidend positief bedrijfsgrootteeffect. Systeem lb toont zelfs een sterk negatief effect, als gevolg van het overgaan
op een tweemansorganisatie bij het bloten, waardoor organisatieverliezen optreden.
3.3. TECHNISCHE UITRUSTING

Achtereenvolgens zullen de volgende aspecten van de technische uitrusting worden besproken:
— kavelinrichting;
— bedrijfsgebouwen;
— werktuigen.
3.3.1. Kavelinrichting
Uitgaande van een ongeveer vierkante kavel en een bepaald indelingspatroon is
bij de berekening van de arbeidsbehoefte per systeem geïnventariseerd wat aan
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outillage nodig is. Het bedrijfsgebouw staat midden in de kavel. Een toegangsweg
met aanvoerleidingen voor de openbare nutsvoorzieningen ontsluit het geheel naar
de openbare weg. Vanaf het gebouwencomplex lopen verharde kavelwegen naar
de percelen, in een enkel- of meervoudige H-vorm.
Bij de la en lb systemen zijn de percelen vanaf de kavelpaden zowel d.m.v. een
dam met hek als d.m.v. wildroosters te bereiken. Hier zijn tevens afzonderlijke
veepaden aangelegd naast de kavelpaden. Dit om het transport van vee naar de
melkstal v.v. onafhankelijk te kunnen doen plaatsvinden van het transport van
Produkten. Per twee percelen is een drinkbak aanwezig, aangesloten op de waterleiding. Alle percelen zijn afgerasterd met palen en draad. De perceelsgrootte is
binnen de la systemen vrijwel constant en bedraagt ca. 6 ha, i.v.m. het beweidingssysteem. Bij de lb systemen bedraagt de oppervlakte per perceel ca. 1,5 ha.
Bij de 2a en 3a systemen is een vrijwel ongelimiteerde perceelskeuze mogelijk;
alleen de voor jongveebeweiding bestemde percelen hebben hiervoor de nodige
voorzieningen. Tabel 9 en afb. 2 geven een overzicht van de kavelinrichting.
3.3.2. Bedrijfsgebouwen
Diverse details zijn reeds besproken bij de processen ten behoeve van het vee.
Er is steeds één grondpatroon aangehouden, te weten één of meer vierrijige ongeisoleerde ligboxenstallen met een centrale voergang. De keuze voor een overdekte
voerplaats in de stalgebouwen is in de eerste plaats ingegeven door de gunstiger
werkomstandigheden. Centraal tussen de stalgebouwen is een geïsoleerd gebouw
geprojecteerd, waarin de melkstal en andere verzorgingsruimten zijn ondergebracht.
Naast de op de plattegrond aangegeven ruimten is nog een opvangbox nodig, die
in verbinding staat met de melkstal. Haaks op de lengterichting is in het midden
een pad voor de aan- en afvoer van de koeien naar de wachtruimte bij de melkstal.
Er is steeds uitgegaan van een tweemaal 12-stands visgraatmelkstal. Hiernaast is
enerzijds een groter of kleiner melklokaal, anderzijds de geïsoleerde kalverstal, waar
de dieren tot twee maanden verblijven. Verder een geïsoleerde aanbindstal voor af
te zonderen dieren.
Het jongvee boven twee maanden is, evenals het melkvee, ondergebracht in een
ongeïsoleerde ligboxenstal. Voor de vaarzen (berekend naar de helft van het aantal
stuks jongvee ouder dan één jaar) is, in verband met de flexibiliteit van de huisvesting, ruimte gereserveerd in de grootveestallen.
Afb. 3 geeft het principe van de gebouwenindeling op duidelijke wijze weer.
Het benodigde aantal torensilo's (inhoud 1.080 m3) bedraagt voor de systemen la
en 2a één per 75 melkkoeien + jongvee (opslag voor zes maanden) en voor systeem
3a één per 50 melkkoeien + jongvee (opslag voor negen maanden). In de plannen
met 550 koeien is een kleinere silo toegevoegd.
De wafels worden in het seizoen gekocht en op het bedrijf opgeslagen. Bij
systeem lb is daarom opslag nodig voor zes maanden, bij 3b voor acht maanden.
3.3.3. Werktuigen
Bij de bespreking van de werkmethoden is per proces het benodigde aantal
trekkers en werktuigen weergegeven. Tabel 10 geeft een volledig overzicht van de
werktuigeninventaris per produktiesysteem. Deze inventarissen gecombineerd met
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de nieuwwaarden en de kostennormen, bij de hier voorkomende gebruiksintensiteiten, geven de voor de economische begrotingen noodzakelijke werktuigkosten
per systeem.
Om de brandstofkosten te kunnen bepalen, is uit de arbeidsbehoefte het aantal
trekkeruren afgezonderd. Dit aantal is weergegeven in tabel 11. De draaiuren van
de zelfrijdende hakselaar voor het stalvoeren van vers gras zijn hierbij inbegrepen.
Om de elektriciteitskosten te kunnen vaststellen is voor ieder systeem het stroomverbruik van de stalinstallaties berekend per 300 melkkoeien (tabel 12).

3.4.

ARBEIDSORGANISATIE

Achtereenvolgens worden de volgende facetten belicht:
— totale arbeidsbehoefte;
— arbeidsorganisatie in zomer en winter en het benodigde aantal mensen;
— arbeidsaanbod en werkschema's.
3.4.1. Totale arbeidsbehoefte
Het niveau van de totale arbeidsbehoefte voor het directe werk is laag. De oorzaken hiervan zijn:
— de inzet van zeer grote werktuigcapaciteiten;
— de toepassing van doelmatige werkmethoden;
— de doelmatige gebouweninrichting en verkaveling;
— de hoge seriegroottes bij deze bedrijfssystemen.
Systeem la, dat qua bedrijfsvoering de meeste overeenkomst vertoont met het
merendeel van onze huidige weidebedrijven, bereikt een niveau van ruim 30 manuren per koe. Onder vergelijkbare omstandigheden, doch met minder dure machines,
zou op een bedrijf van ca. 70 melkkoeien, ongeveer een niveau van 50 manuren
per koe bereikt kunnen worden. Gerangschikt naar afnemende arbeidsbehoefte zijn
de systemen als volgt te vergelijken:
Systeem

3a
2a
la
lb
3b 1
3b )

Manuren per koe

35,5-37,7
33,6-36,1
31,5-34,1
28,7-29,5
25,2-27,8
23,2

0 Zonder jong vee.

Deze rangschikking is niet verrassend. Uitgaande van systeem la, waar 's zomers
wordt geweid en 's winters kuilvoer wordt verstrekt, kan in tabel 13 worden nagegaan, waar de oorzaken van de verschillen in arbeidsbehoefte gelegen zijn.
Bij systeem lb is de veeverzorging iets toegenomen (zomerdag 's nachts het vee
op stal), ook de graslandverzorging neemt meer tijd (regelmatig bloten). Per saldo
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een voordeel t.o.v. la, dat evenwel kleiner is dan de arbeidsbehoefte voor de voerwinning.
Systeem 2a vraagt minder tijd voor het melken, door het wegvallen van het
ophalen van het melkvee uit de weide. Het voeren en reinigen vraagt meer tijd.
De zorg voor de afgezonderde dieren is iets minder, doordat dagelijks toch gras
wordt geoogst voor de gehele koppel; bij la moet apart kuilvoer worden uitgehaald
en verstrekt. Deze posten vallen alle ongeveer tegen elkaar weg, zodat het uiteindelijk nadelige verschil t.o.v. la nagenoeg gelijk is aan het oogsten van vers gras.
Systeem 3a vraagt de meeste tijd, doordat het gehele jaar kuilvoer uit voorraad
wordt verstrekt en ook de oogst van voorgedroogd materiaal meer tijd vraagt dan
de bij 2a geplande oogst van vers gras met een zelfrijdende hakselaar.
Systeem 3b vraagt uiteraard de minste tijd. Brok voeren kost minder tijd dan kuilvoer verstrekken en last but not least: de oogst van voer en de verzorging van het
grasland vallen geheel weg. Wordt bovendien het jongvee opgefokt bij derden, dan
daalt de arbeidsbehoefte nog verder, evenwel minder dan men op het eerste gezicht
zou verwachten. De zorg voor de jonge kalveren blijft en ook de verzorging van
de dieren vanaf vier weken vóór het afkalven. Vooral de biest/melkperiode is
ondanks een rationele opzet zeer arbeidsintensief, door de individuele zorg en het
regelmatig ontsmetten van vrijkomende eenlingboxen.
Het afkalfpatroon van 12 maanden in vergelijking met Sy2 maand is voor wat
de totale arbeidsbehoefte betreft enigszins in het nadeel, daar iedere categorie
jongvee resp. afgezonderde dieren op ieder moment verzorging vraagt. (Arbeidsorganisatorisch kan op dit moment nog geen conclusie worden getrokken.)
Het bedrijfsgrootte-effect is niet overal gelijk. Bij systeem la is er een duidelijk
effect tot 450 koeien. Bij 600 koeien t.o.v. 450 koeien een negatief effect, als gevolg
van het melken in een tweeploegenstelsel.
Bij systeem lb speelt dit eveneens een rol. Het nadelige effect wordt nog versterkt
door de toenemende graslandverzorging. Bij de overige processen is duidelijk een
positief bedrijfsgrootte-effect, waardoor per saldo enig voordeel als gevolg van de
seriegrootte optreedt.
Bij 2a vinden we een tweetal gunstige groottes, te weten bij 450 koeien en dus
ook bij 900 koeien. Een aantal van 600 koeien brengt weer een verstoring van het
bedrijfsgrootte-effect, als gevolg van het melken in een tweeploegenstelsel.
Bij 3a en 3b is een schijnbaar continu bedrijfsgrootte-effect, dat ontstaat door het
ontbreken van de omvang van 450 koeien.
Het totale bedrijfsgrootte-effect is bij deze seriegrootte max. ca. 8%, als gevolg
van het feit, dat vele constanten op den duur variabel worden en door het feit, dat
bij de systemen met grondexploitatie (alle a systemen) een toenemende bedrijfsomvang in koeien een toenemende arbeidsbehoefte voor transport betekent.

3.4.2. Arbeidsorganisatie in zomer en winter en benodigd aantal mensen
Op grond van de berekeningen per proces zijn aanvankelijk alleen de begrotingen
voor 300, 600 en 900 koeien opgesteld. Zoals te verwachten was, bleek bij de
vergelijking tussen arbeidsbehoefte en arbeidsaanbod, uitgaande van de hier voorgestelde technieken en de daarbij behorende arbeidsaanspraken, dat er bijna nergens
sprake was van een goed te realiseren taakverdeling over het benodigde aantal
mensen. Een eis, die bij de vraag om een toekomstige bedrijfsopzet zwaar dient te
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wegen. Immers, in een dergelijke omvangrijke organisatie dient iedere werker een
eigen verantwoordelijkheid en een duidelijke taakopdracht te hebben, wil het bedrijf
als geheel tot de verwachte resultaten komen.
Daarom zijn naderhand opnieuw berekeningen uitgevoerd, die als eisen hadden:
— twee personen dienen volledig bezet te zijn met het melken;
— de jongveeverzorging dient een volledig aparte taak binnen het bedrijf te zijn.
Deze extra voorwaarden leidden bij een afkalfpatroon van 5% maand voor de
systemen la en 2a tot een organisatorisch gunstige bedrijfsomvang van ruim 450
koeien. Bij een afkalfpatroon van 12 maanden kon, bij een omvang van 550 koeien,
een goede afstemming worden bereikt.
Deze berekeningen zijn gebaseerd op twee perioden:
1. mrt. 2, als representant voor de veeverzorging in de winter met veel nieuwmelkte
koeien en veel jonge kalveren, waarnaast tevens een hoeveelheid veldwerk moet
worden uitgevoerd;
2. mei 2, als zijnde de top van de voerwinning (voor lb geldt juni 1, i.v.m. de
graslandverzorging).
Tabel 14 geeft een volledig overzicht van het benodigde aantal mensen, de taakverdeling en de efficiency van het benodigde aantal mensen.
Vergelijken we de verschillende systemen met elkaar, op basis van de mogelijkheid een goede taaktoedeling te kunnen verwezenlijken, dan blijken de volgende
systemen en bedrijfsgroottes naar voren te komen:
la: 450 en 550 koeien
2a: 450, 550 en 900 koeien
3a: 900 koeien
3b: 300 en 900 koeien.
Alle overige systemen zijn organisatorisch zeer bezwaarlijk uit te voeren. De
oorzaak hiervan ligt in het feit, dat de gekozen technieken voor die bedrijfsgroottes niet adequaat zijn. Aan de hand van systeem la 600 koeien wordt dit
verduidelijkt: Twee mensen kunnen het melken niet aan; door het tweemans
systeem van melken wordt overgegaan op vier mensen in een tweeploegenstelsel.
Twee hiervan zijn dan sterk onderbezet voor het melken en moeten ook de zorg
voor de afgezonderde dieren en de jongveeverzorging op zich nemen. Hiervoor
hebben ze bovendien nog de hulp nodig van een extra man. Alleen de melkveeverzorging blijft een duidelijke taak, die de inzet van één man vereist.
Als systeem is een dergelijke omvang bij deze technieken niet te adviseren, daar
de opbrengsten en saldi functies zijn van een doeltreffende verzorging in de ruimste
zin des woords, waarbij specialisatie en verantwoordelijkheid van de werkers voorwaarden zijn. Alle met een — aangeduide bedrijfsgroottes en systemen hebben in
meer of mindere mate bovengenoemde bezwaren.
Opvallend is overigens, dat bij de gunstige bedrijfsgroottes nagenoeg iedere taak
(melken, melkveeverzorging, zorg voor afgezonderde dieren en jongveeopfok) goed
is af te bakenen en toe te wijzen, terwijl de extra voorwaarden toch slechts op twee
van deze vier taken betrekking hadden. Bovendien is het opmerkelijk, dat ook deze
processen toevallig eenzelfde bedrijfsgrootte als gunstig hadden aangegeven.
De karakteristieken van het arbeidsverloop zijn als volgt:
l a : De hoogste arbeidstop ligt in mei 2 en juni 1, als gevolg van de ruwvoeroogst
van de eerste snede. De arbeidsbelasting in augustus en maart is ongeveer gelijk;
april vraagt veel afrasteringsonderhoud. Het 12-maands-afkalfpatroon verscherpt
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de verschillen tussen zomer en winter. In het voorjaar minder, in de zomer daarentegen meer werk.
lb: De hoogste arbeidstop ligt in april doordat: er veel afrasteringsonderhoud is
vóór het weideseizoen, nagenoeg alle koeien melkgevend zijn en de kalveropfok veel
tijd vraagt. De gehele zomer, vanaf juni, is eveneens zwaar belast, als gevolg van
het noodzakelijke intensieve bloten bij dit systeem.
2a: De top ligt ook nu in mei/juni. De gehele voerwinningsperiode (mei-aug.) laat
een grotere arbeidsbehoefte zien dan het voorjaar, doordat bij dit systeem vers gras
geoogst moet worden, met alle bijkomende werkzaamheden. Dit vraagt meer tijd
dan beweiden, aangenomen het gunstige ophaalsysteem en de koppelgroottes, zoals
die bij la voorkomen.
Het 12-maands-afkalfpatroon verscherpt de verschillen, omdat ook nu meer werk
naar de zomer wordt verplaatst ten gunste van het voorjaar en de winter. Bij 550
koeien is systeem 2a alleen rond te zetten, indien één man meer wordt toegevoegd
dan bij la 550 koeien. Bij 600 koeien en een 5^-rnaands-afkalfpatroon is tevens
een extra man nodig. Bij 300 en 450 koeien zijn de problemen van de werkverschuiving nog juist binnen de organisatie, met hetzelfde aantal mensen als bij la,
rond te zetten.
3a: De problemen in de zomer zijn opnieuw vergroot, doordat gras oogsten en
voeren via de silo's meer tijd/eenheid vraagt dan het oogsten en verstrekken van
vers gras. Bovendien moet de voerwinning nu uitsluitend plaatsvinden van meisept., terwijl het verse gras van mei-okt. wordt geoogst Alle 3a systemen vertonen
dan ook niet alleen een grotere arbeidsbehoefte in manuren, doch vragen eveneens
steeds meer mensen dan de 2a (en uiteraard de la) systemen.
3b: Hier is sprake van een volkomen gelijkmatige arbeidsverdeling over het gehele
jaar, als gevolg van het feit, dat het gehele jaar door op stal hetzelfde voer wordt
verstrekt en steeds een 12-maands-afkalfpatroon is aangehouden. De netto-arbeidsbezetting is gelijk aan lb, zij het, dat bij lb per man meer uren moeten worden
gewerkt.
Bij de systemen la, 2a, 3a en lb wordt voor alle bedrijfsgroottes steeds één man
als bedrijfsleider toegevoegd aan het berekende aantal personen. Deze bedrijfsleider
is vrijgesteld van het verrichten van handenarbeid. Alleen bij 3b treedt hij af en toe
op als vervanger. Nagenoeg alle personeel is bij systeem 3b en de hier gekozen
groottes van 300, 600 en 900 koeien constant onderbezet. De eenvoud van het
produktieproces laat hier toe, dat de bedrijfsleider niet volledig vrijgesteld is van
handenarbeid.
Uit een oogpunt van technische organisatie kunnen de systemen als volgt worden
beoordeeld:
la 300 — Zowel in de zomer als in de winter niet zinvol te organiseren,
la 450 — Zowel in de zomer als in de winter zeer goed te organiseren, waarbij
aangetekend dient te worden, dat de praktijk zal moeten uitwijzen of de
aangenomen koppelgroottes realiseerbaar zijn. Verder is bij minder
goede grasvoorziening het bijvoeren moeilijk te verwezenlijken.
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la 550 — In zomer en winter zeer goed te organiseren. De manproduktiviteit is
iets geringer dan bij la 450 koeien. Ook hier vraagtekens t.a.v. de
koppelgrootte en het bijvoeren.
la 600 — Niet zinvol te organiseren.
lb 300 — Niet zinvol te organiseren.
lb 600 — Niet zinvol te organiseren.
2a 300 — Niet zinvol te organiseren.
2a 450 — Zeer goed te organiseren, dit is een volledig bestuurbaar proces geworden. Bij minder goede grasvoorziening kan iedere produktiegroep
iedere benodigde hoeveelheid bijvoer verkrijgen, zonder het systeem zelf
geweld aan te doen. De manproduktiviteit is zeer hoog.
2a 550 — Zeer goed te organiseren en bij te sturen op veevoedingsgebied. De manproduktiviteit is, als gevolg van het 12-maands-afkalfpatroon, dat concurreert met het zomerstalvoeren en dat de winter niet noodzakelijk
bevoordeelt, ongeveer 10% lager dan bij 2a 450 koeien.
2a 600 — Niet zinvol te organiseren.
2a 900 — Hier gelden dezelfde gunstige organisatiemogelijkheden als bij 3a en
450 koeien.
3a 300 — 's Winters een bezwaarlijke organisatie, ondanks het feit dat eigenlijk
één man te veel is. 's Zomers moeilijk te organiseren.
3a 600 — Niet zinvol te organiseren.
3a 900 — Gunstige organisatiemogelijkheden, zowel in de winter als in de zomer.
In de winter zijn evenwel een viertal mensen niet rechtstreeks produktief in het produktieproces op te nemen. Mogelijk kan een dergelijk
bedrijf, met een zo omvangrijk machinepark, het beste uitgerust worden
met een eigen reparatie- en onderhoudsinrichting, waardoor het improduktieve deel van de arbeidsbezetting in de winter een groot deel van
de jaarlijkse onderhouds- en reparatiekosten zelf kan verdienen. Het
totale werktuigenpark heeft een nieuwwaarde van ca. ƒ700.000,—.
Indien netto 5% hiervan, door het reparatiewerk zoveel mogelijk zelf
uit te voeren, kan worden terugverdiend, wat niet onmogelijk lijkt, dan
is er van improduktiviteit geen sprake meer. Eventueel zou ook gedacht
kunnen worden aan de mogelijkheid in de zomer één of enkele losse
krachten aan te trekken, waaraan dan echter wel vrij hoge eisen moeten
worden gesteld.
Opmerking: Verwacht mag worden, dat ook bij dit systeem organisatorisch een redelijk gunstige omvang realiseerbaar is bij 450 koeien.
3b 300 — Redelijk goed te organiseren, gedeeltelijk is er personeel continu onderbezet.
3b 600 — Moeilijk te organiseren, gedeeltelijk is er personeel onderbezet. Bij afstoot van het jongvee blijft het probleem wezenlijk gelijk.
3b 900 — Goed te organiseren, de melkstal wordt door het 12-maands-afkalfpatroon niet volledig door twee werkploegen benut. Ook bij de nietmelkers treedt een onderbezetting op. Overigens is er een goede taakverdeling mogelijk.
3.4.3. Arbeidsaanbod en de werkschema s
Als arbeidsaanbod is netto ca. 2.200 uren per man per jaar aangehouden.
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Per man mag niet meer dan 1.900 uren direct werk worden verricht. Verder is
een vijfdaagse werkweek aangenomen à 9 uren per dag. De melkers mogen niet
langer dan 7,5 uur per dag met het eigenlijke melken bezig zijn. Voor de topperiode in de voerwinning is een zesdaagse werkweek aangehouden voor alle
personen.
Voor de interessante systemen la en 2a zijn, bij de organisatorisch gunstige
groottes van 450 koeien met in 5y2 maand afkalven en 550 koeien met in 12 maanden afkalven, de taakverdelingen nader uitgewerkt in tweewekelijkse organisatieschema's. Ook hier zijn maart 2 en mei 2 gekozen als representanten van de veeverzorging in het voorjaar, resp. de top van de voerwinning. In deze schema's
wordt visueel duidelijk, dat de berekende arbeidsbehoeften en het bepaalde aantal
mensen met hun taken continu operationeel zijn te maken.
In deze werkschema's behoeft slechts eenmaal per x weken te worden ingegrepen, waarbij x het aantal mensen in de veesector vertegenwoordigt. Dit ingrijpen is nodig, omdat anders degene die eenmaal start met een vrij weekend, dit
altijd zou krijgen en dus anderen altijd door de week vrijaf zouden hebben. Aan de
wens om dit vrijaf voor iedereen over alle dagen van de week te verdelen, kan
eenvoudig worden tegemoet gekomen, door iedere x weken het hele schema voor
één dag te verschuiven.
Uit de taakaanduiding per persoon blijkt bij de vier weergegeven situaties, dat
er van een vrij grote mate van specialisatie sprake kan zijn. Bij de systemen met
450 koeien zijn slechts twee personen, die in de winter een geheel andere taak
hebben dan in de zomer. Bij 550 koeien zijn dit drie personen. Evenwel ook die
taken zijn eenvoudig te omschrijven en te instrueren.
Ook van de systemen 2a 900, 3a 900 en 3b 300 en 900 zijn soortgelijke schema's
op te stellen uit de tabel voor het benodigde aantal mensen en de taakverdeling.
Het zou te ver voeren, ook deze te bespreken. Van de dan nog resterende systemen
zijn geen aanvaardbare schema's op te stellen, daar de taaktoedeling zeer ingewikkeld en eigenlijk irrationeel is.
Duidelijk is aangetoond, dat bij de besproken systemen la en 2a bij een omvang
van 450 en 550 koeien een strak organisatieschema is door te voeren.
De vraag of een aparte bedrijfsleider nodig is, is niet beantwoord kunnen worden. Hij is ingevoerd als verzekeringspremie voor een goede technische organisatie
en taakverdeling, die op haar beurt voorwaarde is voor het bereiken van goede
saldi. De bij de organisatorisch gunstige plannen behorende taakverdelingsschema's
geven aan, dat aan de werkers een grote mate van verantwoordelijkheid voor een
afgerond deel van het bedrijf kan worden overgedragen. Bij die plannen mogen
dan ook de gunstigste saldi verwacht worden.
Voor een juist beheer van het bedrijf is het nodig, dat de gewenste informatie
systematisch wordt verzameld, zodat de leiding deze kan (laten) verwerken, waardoor het nemen van verantwoorde beslissingen gewaarborgd is. De Amerikaanse
ervaringen op grote bedrijven zijn van dien aard, dat een computersysteem zoals dat
bijv. door de D.H.I.A. (Dairy Herd Improvement Association) wordt uitgevoerd,
zeker in de beschouwing dient te worden betrokken.
Met nadruk zij er op gewezen, dat al deze uitkomsten uitsluitend gelden bij alle
hier gekozen uitgangspunten qua indeling, werkmethoden enz. Bovendien zijn dit
planningen, die betrekking hebben op bedrijven na hun inloopperiode en kinderziekten. Om organisatorisch tot een goede opbouw te komen, lijkt het verstandig
bij realisatie te starten met de uiteindelijk noodzakelijke arbeidsbezetting en outil46

lage. Het aantal koeien kan men dan planmatig in een aantal jaren laten „groeien"
naar het gewenste aantal.
Deze laatste opmerking naar aanleiding van een uitspraak uit de Verenigde
Staten „Eerst goed boeren, pas daarna groot".

4. OPBRENGSTEN, KOSTEN EN INVESTERINGEN

4.1. ENKELE ALGEMENE NOTITIES BIJ DE FINANCIËLE BEGROTINGEN

In de beide voorgaande hoofdstukken zijn de technische uitgangspunten besproken, waaruit zich de hoeveelheden van de produkten en de produktiemiddelen
laten afleiden. Uit deze hoeveelheden kunnen nu, met behulp van prijsnormen, de
begrotingen van opbrengsten, kosten en investeringen worden opgesteld.
Voor de prijsnormen is vrijwel steeds gebruik gemaakt van landelijke gemiddelden. Op verschillende onderdelen laten de prijzen van produkten en produktiemiddelen nog wel wat regionale verschillen zien (bijv. bij melk, rundvee en krachtvoer). De hier op te stellen oriënterende begrotingen zijn echter niet aan een
bepaalde vestigingsplaats gebonden. De gehanteerde prijzen hebben betrekking
op het kalenderjaar 1969 of op het boekjaar 1969/70.
Voor de investeringen in gebouwen, kavelinrichting en werktuigen is de gemiddelde waarde gesteld op 60% van de nieuwwaarde. Hieraan ligt de overweging ten
grondslag dat, omdat de begrotingen zijn opgezet als long-run calculaties, uitgegaan
moet worden van een gestabiliseerde toestand, waarin regelmatig vervangingen en
vernieuwingen plaatsvinden.
Als rentepercentage over de tegenwaarde van de gemiddelde investeringen in gebouwen, kavelinrichting, werktuigen en veestapel is 7% gehanteerd. Waar niet
anders wordt aangegeven staan de vermelde bedragen in guldens.

4.2.

OPBRENGSTEN EN TOEGEREKENDE KOSTEN VOOR RUNDVEE EN GRASLAND

4.2.1. Melk
Uitgegaan is van een gemiddelde netto-melkprijs van ƒ 39,— per 100 kg, bij 4 %
vet en een normaal seizoenverloop van de aflevering. Hierbij is de tankmelktoeslag,
die gesteld kan worden op ± ƒ 1,20 per 100 kg, inbegrepen. De vetprijs kan gesteld
worden op ± ƒ 6,— per kg. Na aftrek van de tanktoeslag en ƒ 1,80 voor 0,3 % vet
47

en bijtelling van ƒ0,25 voor heffingen, blijft een melkprijs van ± ƒ36,25 per 100
kg, bij 3,7 % vet, excl. tankmelktoeslag en incl. heffingen.
Volgens de nacalculatie voor 1969/70 lag deze prijs landelijk op ƒ37,20. De
melkprijs is dus aan de voorzichtige kant geschat. Het verschil van ± 2,5 % met
de werkelijke prijs, kan men zien als een veiligheidsmarge voor melk (excl. biest)
die niet geschikt is voor aflevering aan de fabriek (bijv. penicillinemelk).
De melkprijs is in de herfst en de winter hoger dan in het voorjaar en de zomer.
De verschillen variëren echter nogal van gebied tot gebied en van jaar tot jaar.
Hier is aangenomen dat, bij een vetgehalte van 4%, de melkprijs in de periode
september t/m februari ƒ5,— per 100 kg hoger ligt dan in de periode maart t/m
augustus (ƒ42,— resp. ƒ37,— per 100 kg, incl. tankmelktoeslag). Dit prijsverschil
is globaal genomen gelijk aan het landelijke gemiddelde.
Het seizoenverloop van de melkaflevering is voor het afkalfpatroon van november tot half april ongeveer gelijk aan het gemiddelde verloop. Bij dit afkalfpatroon
wordt 40 % van de melk geproduceerd in de periode met een hoge prijs en 60% in
de periode met een lage, zodat de gemiddelde melkprijs van ƒ39,— per 100 kg
aangehouden kan worden. Het seizoenverloop van de melkaflevering is voor een
over het gehele jaar gespreid afkalfpatroon daarentegen volstrekt gelijkmatig. Hier
wordt in beide prijsperioden 50 % van de melk geproduceerd. Voor dit afkalfpatroon moet daarom met een gemiddelde melkprijs van ƒ 39,50 per 100 kg worden
gerekend.
In individuele gevallen kunnen de verschillen tussen de afkalfpatronen anders
liggen, onder invloed van het uitbetalingssysteem van de betreffende zuivelfabriek.
De melkopbrengst per koe bedraagt:
— voor een afkalfpatroon van november tot half april
4500 X ƒ0,39 = ƒ1.755,—;
— voor een afkalfpatroon gespreid over het gehele jaar
4500 X ƒ0,39^ = ƒ 1.777,50.
4.2.2. Omzet een aanwas
De marktprijzen voor nuchtere kalveren, bestemd voor de mesterij, bedroegen in
1969 in gld. per kg levend gewicht:
Jan.

i Febr.

6,21

5,30

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

4,87

5,39

6,35

7,12

7,62

8,44

8,60

7,51

Nov.

7,55

De gemiddelde prijs van nov. tot half april was ƒ 6,13; over het gehele jaar ƒ 6,84.
Wanneer de veestapel uitsluitend uit zwartbonte koeien bestaat, ligt de prijs ±
5 % lager. Hier is geen rekening mee gehouden. Wel is het gemiddelde gewicht
van de nuchtere kalveren ( ± één week oud, overwegend stierkalveren) aan de lage
kant gehouden, nl. 36 kg. Voor aan de verkoop verbonden kosten (commissie,
transport, marktgeld) is ƒ20,— per kalf in mindering gebracht.
De opbrengstprijs per afgeleverd kalf wordt daarmee:
— geboren nov.-half april ƒ200,68, afgerond ƒ200,—;
— geboren gehele jaar
ƒ226,24, afgerond ƒ 225,—.
48

Dec.

7,07

De gemiddelde marktprijs voor jongvee van ± één jaar bedroeg in 1969 naar
schatting ruim ƒ700,—, die voor jongvee van ± twee jaar ± ƒ 1.050,— (voor een
belangrijk deel guste dieren) en die voor verse melkvaarzen ± ƒ 1.100,—. Na
aftrek van de verkoopkosten zijn de prijzen gesteld op resp. ƒ700,—, ƒ 1.000,—
en ƒ 1.060,— per afgeleverd dier.
De opbrengstprijzen voor afstootkoeien zijn afhankelijk van het geslachtgewicht
en de slachtkwaliteit. Bij de technische uitgangspunten is op geen enkele wijze
rekening gehouden met afmesten van de dieren. Daarom moet worden aangenomen, dat zowel het geslachtgewicht als de kwaliteit aan de lage kant zullen zijn.
De netto-opbrengst is gesteld op ƒ 1.100,—. Met ± ƒ 50,— voor kosten verbonden
aan de verkoop en uitgaande van een geslachtgewicht van ± 275 kg, komt dit
overeen met een prijs per kg geslachtgewicht van ± ƒ4,20.
Voor doodgeboren kalveren, zieke en gestorven dieren is op de omzet en aanwas
een bedrag voor uitvalrisico in mindering gebracht van 4 % van de waarde van de
levende inventaris. De berekening van de opbrengsten uit omzet en aanwas per
melkkoe verloopt daarmee als volgt:
Afkalfpatroon
5lA-maands

0,70
0,07
0,03
0,05
0,25

nuka's à ƒ 2 0 0 — resp. f 2 2 5 —
stuks jongvee ± 1 jaar à ƒ 700,—
stuks jongvee ± 2 jaar à ƒ 1.000,verse vaarzen à ƒ 1.060,—
koeien à ƒ 1.100,—

Uitvalrisico 4 % van ƒ 1.800— ')

Afkalfpatroon
12-maands

ƒ140—
„ 49 —
„ 30—
„ 53—
„275—

ƒ157,50
„ 49—
„ 30—
„ 53—
„275—

ƒ 547,„ 72,-

ƒ 564,50
„ 72 —

ƒ 475,-

ƒ 492,50

') Vergelijk hoofdstuk 4.2.5.

Het hier berekende bedrag voor omzet en aanwas is volgens de uitkomsten in
het boekjaar 1969/70 van studiebedrijven met een gelijke jongveebezetting (7-8
stuks jongvee en kalveren per 10 melkkoeien) aan de lage kant geschat (op de
studiebedrijven ± ƒ 500,— per melkkoe).
4.2.3. Aangekocht veevoer
Het landelijk gemiddelde voor de krachtvoerprijs is gesteld op ƒ 38,—per 100 kg
franco-boerderij bij levering in fust. Deze schatting is gebaseerd op A-koek !);
eiwitrijke kalverbrok is iets duurder, weidebrok iets goedkoper. Voor herfstbestelling en voor de zeer grote hoeveelheden, die deze bedrijven afnemen, is een
korting gerekend van ƒ2,—, voor levering in bulk van ƒ 1,65 en voor contante
betaling van ƒ 0,35. De werkelijk te betalen prijs bedraagt daarmee ƒ 34,— per
100 kg.
De prijs voor gedroogde pulp is, in verband met de stijgende tendens van deze
*) In feite had de prijs van brok het uitgangspunt moeten zijn en niet die van koek. Brok is
echter pas sinds kort in de prijsstatistiek opgenomen en blijkt daarbij ruim ƒ 1,— per 100 kg
goedkoper te zijn dan koek.
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prijs, iets boven het gemiddelde voor 1969 gesteld, nl. op ƒ29,— per 100 kg
franco-boerderij, bij levering in fust. Het totaal van de kortingen is hier geschat
op ƒ 3,—. Blijft te betalen een prijs van ƒ 26,— per 100 kg.
De vaststelling van een relevante prijs voor graswafels is buitengewoon moeilijk.
Er bestaat geen marktnotering voor dit produkt, waarvan bovendien zowel de voederwaarde als de prijs sterk kan variëren. Ten dele geldt dit ook voor ander kunstmatig gedroogd gras. Voorts moet worden overwogen dat de begrotingen voor de
bedrijven met aangekocht voer een markt voor wafels veronderstellen, die thans
in feite nog niet bestaat, doch waarvoor het aanbod door dergelijke bedrijven
uitgelokt zou kunnen worden. Uiteindelijk is voor de begrotingen een prijs aangenomen van ƒ22,50 per 100 kg franco-boerderij bij afname van grote hoeveelheden in bulk tijdens het produktieseizoen *).
Voor kunstmelkpoeder is een prijs gerekend van ƒ 1,50 per kg. De kostenraming
per melkkoe + jongvee voor aangekocht veevoer wordt daarmee als volgt:
|

Systeem

la

2a

1
Wafels (incl. 5 % verliezen)
Gedroogde pulp (incl. 5 % verliezen)
Krachtvoer
Kunstmelkpoeder
Volle melk

189
869
9
31

383
869
9
31

0,22
0,26
0,34
1,50
0,39

Totaal per melkkoe +

jongvee

lb

3b

3bl

383
1.173
9
31

3.000
308
650
9
31

5.889

4.658

—

—

756
9
31

619

1.048

—
31

bedra g (gld.)

Prijs

Wafels
Gedroogde pulp
Krachtvoer
Kunstmelkpoeder
Volle melk
Vitaminen (kalveren)
Diverse voerkosten

3a

kg per melkkoe

3

100
295
14
12
4
20

100
399
14
12
4
20

675
80
221
14
12
4
20

1.325

49
295
14
12
4
20

257
14
12
4
20

210

394

445

549

1.026

1.632

1.283

—

—
—
12
1
12

De praktijkwaarnemingen op gewone bedrijven en studiebedrijven, die betrekking
hebben op bedrijven met weidegang en eigen ruwvoerwinning en in een beperkt
aantal gevallen op bedrijven met zomerstalvoeren van vers gras, laten veelal hogere
bijkomende voerkosten zien dan hier is berekend voor de systemen la en 2a. Hiervoor lijken echter genoegzame verklaringen aanwezig. Voor de begrotingen is nl.
uitgegaan van:
— eigen ruwvoer van goede kwaliteit;
— voldoende eigen ruwvoer;
— gunstige voorwaarden voor een lage prijs voor het aangekochte voer;
— een melkarme kalveropfok.
Lang niet altijd wordt aan deze voorwaarden voldaan. Vaak zal het zeker niet
mogelijk zijn op stal de koeien tot 7,5 kg melk met eigen ruwvoer te voeren, omdat
*) Wanneer een efficiënt werkende drogerij het drogen en transporteren voor 12,5 et./kg kan
verzorgen, blijft bij deze prijs voor het gras nog 10 et./kg gedroogd produkt over. De prijs van
22,5 et./kg gedroogd produkt komt overeen met een ZW-prijs van 43% et.
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hoeveelheid en/of kwaliteit onvoldoende zijn. Tekorten moeten dan aangevuld
worden met aangekocht ruwvoer of door meer krachtvoer te verstrekken. Men
hoeft in gedachten slechts een kleine stap van systeem la naar lb te doen, om op
hetzelfde niveau van bijkomende voerkosten te komen, als de praktijk gemiddeld
te zien geeft. Tegenover de royale hoeveelheid voordroogkuil van goede kwaliteit,
staan in de begrotingen bovendien belangrijke kosten voor een hoge stikstofgift en
voor een omvangrijke mechanisatie voor de voerwinning, compleet met torensilo's.
De melkarme kalveropfok en het gebruik van kunstmelk hebben nog niet overal
toepassing gevonden. Desondanks bestaan er voldoende (goede) ervaringen met
deze methode, om haar in de begrotingen op te nemen. Volgens de nieuwste
inzichten kan zelfs met nog minder melk worden volstaan dan hier is aangenomen.
De prijsvoordelen bij voeraankoop vloeien ten dele voort uit de zeer grote
hoeveelheden, die betrokken worden en kunnen daarmee door kleinere bedrijven
niet gereproduceerd worden.
Overigens waren de krachtvoerkosten, in het voor deze begrotingen goed vergelijkbare kleiweidegebied van Friesland in 1969/70, gemiddeld slechts weinig hoger
dan hier is aangenomen, terwijl de melkproduktie per koe en de jongveebezetting
vrijwel dezelfde waren. Wel lagen de kosten voor aangekocht ruwvoer (incl. strooisel) en melkprodukten er hoger.
In deze samenhang lijkt het voor de grote bedrijven berekende bedrag van
ƒ412,— per melkkoe (incl. een geringe hoeveelheid strooisel) wel realistisch 1 ); al
mogen zeker de mogelijkheden van tekortkomingen in de voerefficiency en daarmee hogere bijkomende voerkosten niet uitgesloten worden. Het beperkte aantal
studiebedrijven met zomerstalvoeren van vers gras, doet een groter verschil in
bijkomende voerkosten t.o.v. weidegang vermoeden dan (incl. strooisel) ƒ 63,—.
Het lijkt echter waarschijnlijk dat de praktijkbedrijven die zomerstalvoeren toepassen, dit veelal (mede) doen, omdat de eigen voerbasis eigenlijk te krap is; een
argument dat voor deze bedrijven niet in het geding gebracht is. Uit een oogpunt
van rantsoeneisen moet het voldoende worden geacht, wanneer voor het zomerhalfjaar gemiddeld per dag 2 kg gedroogde pulp + krachtvoer beschikbaar is. Met
de overige produktiesystemen bestaat volstrekt onvoldoende ervaring om de voerkosten aan de praktijk te kunnen toetsen.
4.2.4. Strooisel en water
De prijs van zaagsel is gesteld op ƒ 60,— per ton. De prijs van het drinkwater is,
voor de af te nemen hoeveelheden (± 13.000 m3 bij 500 melkkoeien + jongvee),
geschat op 20 ct/m3. De kosten per melkkoe voor strooisel en water bedragen op
basis hiervan:
Systeem

Kg strooisel (incl. 10 % verliezen)
M 3 water
Kosten strooisel (ƒ 0,06/kg)
Kosten water (ƒ 0,20/m3)
Totaal kosten per melkkoe + jongvee
(in gld.)

la

2a

300
26

500
26

500
26

400
26

550
26

400
20

18
5

30
5

30
5

24
5

33
5

24
4

23

35

35

29

38

28

3b

*) Dit te meer omdat ook de opbrengstraming aan de lage kant gehouden is.
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4.2.5. Overige kosten vee
De waarde van de levende inventaris is per melkkoe + jongvee getaxeerd op:
Melkvee
1,00 x ƒ 1.300— = ƒ1.300,—
Jongvee > 2 jaar 0,02 x ƒ 1.150.— = „ 23 —
Jongvee 1-2 jaar 0,33 x ƒ 900— = „ 297 —
Jongvee 0-1 jaar 0,40 x ƒ 450— = „ 180,—
Totaal per melkkoe +jongvee

ƒ1.800,—

De veronderstelde waarde der dieren ligt ongeveer op het niveau van de nettomarktprijzen in 1969. De interne bedrijfswaarde van de veestapel ligt ongetwijfeld
hoger, gezien de moeilijkheden verbonden aan het opbouwen van een goed produktieve en voldoende geselecteerde veestapel, zeker in de omvang waar het hier om
gaat. De daaruit voortvloeiende kosten, die als aanloopkosten te beschouwen zijn,
worden hier echter buiten beschouwing gelaten, omdat de begrotingen zich richten
op gestabiliseerde bedrijfssituaties.
Ten aanzien van de kosten voor veearts, KI, melkcontrole, stamboek, fokvereniging e.d. is het normale niveau aangehouden, zonder rekening te houden met
besparingen, die bij dergelijk grote eenheden denkbaar zijn (grote aantallen gelijktijdig te behandelen dieren, melkcontrole en eventueel inseminatie in eigen beheer,
gebruik van eigen stieren, enz.).
Tegenover deze besparingsmogelijkheden staan ni. de noodzaak van een zeer
systematische gezondheidszorg, een intensieve individuele produktiecontrole en een
uitgebreide informatieverwerking ten behoeve van het beheer. Aangenomen is dat
het een het ander ongeveer zal compenseren. Op basis van deze uitgangspunten zijn
de nog resterende directe kosten voor de veehouderij per melkkoe geschat op:

Met jongvee-opfok

Rente levende inventaris (7 % van ƒ1.800,Veearts
KI
Melkcontrole
Diversen
Totaal per melkkoe +jongvee

-)

j Zonder jongvee-opfok

ƒ 126—
„ 25 —
„ 20—
„ 20—
„ 10—

ƒ126 —
„ 15—
„ 15—
„ 20—
„ 10—

ƒ201—

ƒ186—

4.2.6. Jongvee-opfok bij derden
De kosten voor jongvee-opfok op contractbasis bedroegen in 1969/70 ƒ 1,50ƒ 1,70 per dier per dag. Voor de betreffende begroting is als prijs ƒ 1,65 per dier
per dag aangehouden. De kosten voor veearts, inseminatie en transport zijn hierbij
inbegrepen, doch niet de rente en het uitvalrisico. De totale kosten voor jongveeopfok bij derden bedragen per melkkoe 260 dierdagen à ƒ 1,65 = ƒ429,—.
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4.2.7. Kunstmest
Voor stikstof is een prijs aangehouden van ƒ0,90 per kg zuiver en voor fosfaat
van ƒ0,60 per kg zuiver. Dit correspondeert met een prijs voor kalkammonsalpeter
(23 %) van ƒ20,70 per 100 kg en voor fosfaatammonsalpeter (20-20) van ƒ 30—
per 100 kg. In het licht van de dalende tendens in de stikstofprijs en bij de grote
hoeveelheden waarom het hier gaat, is de stikstofprijs wellicht iets aan de hoge kant
geschat. Men kan de marge, die hier nog in zit echter opvatten als een toeslag (van
± 5%) voor onvolkomenheden in de raming van het verbruik. De kostenraming
voor kunstmest ziet er als volgt uit:
Systeem

2a

la

lb

3a

| prijs/kg

kg/ha

bedrag

kg/ha

bedrag

kg/ha

bedrag

0,90
0,60

281
32

253
19

398
72

358
43

296
52

266
31

N
P2Og

kg/ha 1 bedrag

346
17

311
10

272

401

297

321

Melkkoeien/ha

1,6

2,0

2,1

3,2

Kosten/melkkoe

170

200

141

100

4.2.8. Saldo per melkkoe
Uit de voorgaande berekeningen per onderdeel van de opbrengsten en de
toegerekende kosten voor grasland en rundvee, laat zich voor de onderscheiden
systemen het saldo per melkkoe ( + bijbehorend jongvee) vaststellen:

Systeem
Afkalfpatroon in maanden

la

2a

5H

12

5'A

Opbrengsten
Melk
Omzet en aanwas

1.755
475

1.777,50
492,50

1.755
475

Totaal

2.230

2.270

3a

lb

3b

3b1

5H

5H

12

12

1.777,50
492,50

1.755
475

1.755
475

1.777,50
492,50

1.777,50
492,50

2.270

2.230

2.230

2.270

2.270

1.632
38
201

1.283
28
186
429

Toegerekende kosten
Aangekocht veevoer
Strooisel en water
Overige kosten vee
Jongvee-opfok bij derden
Kunstmest

394
23
201

445
35
201

549
35
201

1.026
29
201

170

2.230 200

141

100

Totaal

788

881

926

1.356

1.871

1.913

1.304

874

399

357

Saldo

1.442

1.482

1.389
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1.349

4.3.

INVESTERINGEN EN KOSTEN VOOR DE BEDRIJFSUITRUSTING

4.3.1. Grond
De kosten van de grond zijn gesteld op ƒ 300,— per ha kadastraal. Dit bedrag
is gebaseerd op het niveau van de in de IJsselmeerpolders geldende erfpachtcanons.
Voor berekeningen op eigendomsbasis is de waarde van de grond gesteld op
ƒ 8.000,— per ha, gebaseerd op de geldende prijzen voor goed grasland. De
eigenaarslasten zijn in dat geval gesteld op ƒ 60,— per ha.
Uiteraard zijn andere situaties en andere eisen denkbaar, die in hogere of lagere
kosten voor de grond resulteren. Zonder in discussie over dit onderwerp te treden,
wordt daarom tevens aangegeven wat de invloed is van een wijziging in de kosten
van de grond van ƒ 100,— per ha op de uitkomsten van de begrotingen.
Omgerekend per melkkoe + jongvee verloopt daarmee de berekening van de
grondkosten als volgt:
Systeem

la

2a

!

3a

lb

Melkkoeien per ha (netto)

1,6

2,0

2,1

3,2

Ha (kadastraal) per melkkoe

0,66

0,52

0,50

0,33

ƒ 157—

ƒ 150—

Kosten per melkkoe op basis van
ƒ300—per ha
Invloed van ƒ 100,— meer of minder
per ha op de kosten per melkkoe
Investering per melkkoe i.g.v. eigendom bij een grondprijs van ƒ8.000,—
per ha

ƒ 197,—
ƒ

66,—

ƒ5.250—

ƒ

52,—

ƒ

ƒ4.190—

50,—

ƒ
ƒ

ƒ4.000—

99—

33,—

ƒ2.640—

De kadastrale oppervlakte is berekend uit de netto-oppervlakte door 5% bij te
tellen voor gebouwen, erf, wegen en sloten. Voor de bedrijfsplannen zonder cultuurgrond is aangenomen, dat per 100 koeien 1 ha nodig is voor erf met gebouwen.
Ter wille van de vergelijkbaarheid zijn hiervoor dezelfde kosten per ha aangehouden als in de bedrijfsplannen met cultuurgrond, wat neerkomt op ƒ 3,— per
melkkoe + jongvee of ƒ2,— voor een melkkoe zonder jongvee. De investering
bedraagt voor deze situaties ƒ 80,— resp. ƒ 60,— per melkkoe.
4.3.2. Kavelinrichting
Voor de kostenraming van de kavelinrichting is aangenomen, dat sprake is van
een, met uitzondering van de sloten en de drainage, nog in het geheel niet ingericht
blok grond. Voorts is aangenomen, dat er een openbare weg met nutsvoorzieningen
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langs de kavel loopt. Voor de investeringen in verband met de kavelinrichting zijn
de volgende bedragen aangehouden:
ƒ100—
150,—
75,—
50,—
750,—
2,50
100,—
0,65

Toegangsweg
Gas, water en elektriciteit
Kavelwegen (weidegang)
(stalvoeren)
Veeroosters
Drinkwaterleiding
Drinkbakken
Afrasteringen

per
per
per
per
per
per
per
per

m
m
m
m
stuk
m
stuk
m

Op grond van de voor de kavelinrichting noodzakelijke voorzieningen (hoofdstuk
3.3.1., tabel 9) resulteren hieruit investeringen per bedrijf zoals weergegeven in
tabel 16.
De jaarlijkse kosten zijn voor wegen en nutsvoorzieningen gesteld op 8% van de
investeringen (rente 4,2%, afschrijving 2 % , onderhoud 1,8%) en voor afrasteringen op 20% van de investeringen (rente 4,2 %, afschrijving 10%, onderhoud
5,8 % ) . De jaarlijkse kosten bedragen daarmee per bedrijf:
Systeem

300
450
550
600
900

melkkoeien
melkkoeien
melkkoeien
melkkoeien
melkkoeien

36.100
45.250
56.800
63.000

—

2a

3a

lb

20.600
24.550
30.550
33.150
46.900

19.200

34.100

—
—

31.350
44.700

62.500

Bij situering van de bedrijfsgebouwen aan een openbare weg, die door het blok
loopt, zou aanzienlijk op de hier berekende investeringen en kosten voor de kavelinrichting bespaard kunnen worden (toegangsweg met nutsvoorzieningen vervalt,
waar tegenover geen of slechts geringe uitbreiding van het kavelwegennet).
Wanneer weidegang wordt toegepast kan dit echter bezwaren opleveren voor de
bedrijfsvoering i.v.m. het dagelijkse transport van het vee. Hoe ernstig deze bezwaren zijn, zal sterk afhangen van de concrete situatie. Deze mogelijkheid is
daarom niet verder uitgewerkt.
4.3.3. Gebouwen en silo's
Ook de begrotingen van de stichtingskosten van de bedrijfsgebouwen zijn gebaseerd op de in hoofdstuk 3 beschreven uitgangspunten en ontwerpen (3.2.1. tot
3.2.4. en 3.3.2.). De bouwkosten zijn exclusief mechanische voorzieningen. Wel zijn
licht, water en riolering, voor zover gelegen in de gebouwen, inbegrepen. De aansluiting van deze nutsvoorzieningen buiten het gebouwencomplex is reeds opgenomen onder de kavelinrichting. Er is niet voorzien in heiwerk, vrijdragende
vloeren, woningen, extra grondwerk, transformator, e.d. Voorts is geen rekening
gehouden met een afzonderlijke hooiopslag. Voor de kalveren en eventueel voor de
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af te zonderen dieren is hiervoor een beperkte ruimte nodig. Daarin zou kunnen
worden voorzien door, ofwel een uitbreiding van de werktuigenberging, ofwel een
kapberg. De ramingen van de bouw- en inrichtingskosten zijn voor de verschillende
bedrijfsplannen samengevat in tabel 17a en b. Deze ramingen zijn ingebracht door
het Consulentschap voor Boerderijbouw en -inrichting.
De jaarlijkse kosten zijn gesteld op 10% van de stichtingskosten (rente 4,2 %,
afschrijving 3,3 %, onderhoud en verzekering 2,5 % ) . De hieruit berekende jaarlijkse kosten per bedrijf bedragen:
Systeem

300
450
550
600
900

melkkoeien
melkkoeien
melkkoeien
melkkoeien
melkkoeien

l a en 2a

3a

lb

102.950
144.200
169.000
187.250
271.050

116.950

91.450

90.450

—
—

—
—

—
—

217.750
313.050

3b

3bl

164.000
236.550

165.750

—

—
—

120.450

Bij de b systemen zou aanzienlijk op de opslagruimte voor het aangekochte voer
bespaard kunnen worden wanneer i.p.v. voorraden voor zes resp. acht maanden
slechts een buffervoorraad voor ± zes weken aangehouden zou worden. In dat
geval moet echter met een hogere voerprijs worden gerekend.
4.3.4. Werktuigen en energie
In hoofdstuk 3.3.3. is reeds vastgesteld welk aantal van de verschillende werktuigen nodig is (tabel 10). De prijzen zijn vermeld in tabel 18. De hieruit te
berekenen investeringen in werktuigen zijn voor de onderscheiden bedrijfsplannen
samengevat in tabel 19. De jaarlijkse kosten voor werktuigen en energie zijn berekend in tabel 20 op basis van:
— rentekosten 4,2 % van de nieuwwaarde;
— kostenpercentages voor afschrijving, onderhoud en verzekering, als vermeld in
tabel 18 (deze kostenpercentages zijn ontleend aan normen van het ILR, waarvoor o.a. gebruik gemaakt is van gegevens van loonwerkbedrijven);
— kosten van brandstof en smeermiddelen ƒ 1,75 per draaiuur van de trekkers en
zelfrijdende hakselaar (gebaseerd op de uurprijs van een trekker van 50 pk:
brandstof ƒ 1 , — , smeermiddelen ƒ0,75; het aantal draaiuren is te vinden in
tabel 11);
— een elektriciteitsprijs van 6 et. per kWh (het verbruik is te vinden in tabel 12).
Opgeteld bedragen deze kosten:
Systeem

300
450
550
600
900
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melkkoeien
melkkoeien
melkkoeien
melkkoeien
melkkoeien

la

2a

3a

101.650
122.250
138.650
158.500

128.550
155.300
173.250
194.200
278.900

117.150

69.600

51.000

—
—

—
—

—
—

—

3b

lb

210.800
280.400

110.400

—

3bl

83.650
114.000

—
—

66.000

Bij de hoge gebruiksintensiteiten en korte afschrijvingsperioden, waar deze begrotingen op zijn gebaseerd, zal de aanwezigheid van enkele reservewerktuigen de
kosten nauwelijks beïnvloeden, zeker niet wanneer we er van uitgaan, dat dit
gerealiseerd wordt door het aanhouden van afgeschreven, doch technisch nog
bruikbare, werktuigen.
4.3.5. Arbeid en bedrijfsleiding
De kosten van de arbeidskrachten excl. bedrijfsleider(s) (loon en sociale lasten)
zijn berekend naar gemiddeld 2.200 uur à ƒ7,50 = ƒ 16.500,— per jaar. Dit is
gedacht als bedrijfsgemiddelde; op grond van verschillen in leeftijd, kwalificatie,
aantal uren e.d. kunnen de kosten voor de individuele arbeidskrachten uiteraard
verschillend zijn. Voor het salaris (incl. sociale lasten) van de bedrijfsleider(s) is het
volgende schema aangehouden:
Bedrijfsleider

Assistent-bedrijfsleider

22.000
24.000
25.000
26.000
30.000

300 melkkoeien
450 melkkoeien
550 melkkoeien
600 melkkoeien
900 melkkoeien

(2aen 3a) 20.000

Op basis van het aantal arbeidskrachten zoals berekend in hoofdstuk 3.4.2. (tabel
14) bedragen daarmee de kosten voor arbeid en bedrijfsleiding per bedrijf:
Systeem

300 melkkoeien
450 melkkoeien
550 melkkoeien
600 melkkoeien
900 melkkoeien

la

2a

3a

121.000
156.000
190.000
207.500

121.000
156.000
206.500
224.000
297.500

137.500

—

—
—

257.000
363.500

lb

3b

104.500

88.000

174.500
—

158.000
228.000

3b1

141.500
—

Uurkosten van ƒ7,50 waren in 1969/70 nog zonder meer hoog te noemen; hierin
is echter een marge ingebouwd om de voortgaande wijzigingen in de prijsverhoudingen, die optreden doordat de lonen sneller stijgen dan de andere prijzen, reeds
enigszins in de begrotingen te brengen. De kosten van een (goede) bedrijfsleider
zijn achteraf gezien wellicht iets aan de lage kant getaxeerd. Hadden we de kosten
van een bedrijfsleider op een bedrijf met ± 500 melkkoeien bijv. 20 % hoger
gesteld ( ± 29.000 gld. i.p.v. 24.000-25.000 gld.), dan had dit overigens de produktiekosten van de melk slechts met 0,2 et/kg verhoogd.
Er is van uitgegaan dat, ook in knelperioden, al het werk door het vaste personeel
moet worden verricht. Loonwerk en losse arbeid zijn uitgesloten. Dit is weliswaar
bevorderlijk voor de bedrijfszekerheid van de geplande produktiemethoden, doch
heeft in de plannen waarin de bedrijfsomvang minder goed is afgestemd op de
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gekozen technische uitvoering de bewerkingskosten ongunstig beïnvloed. Dit is met
name het geval geweest bij de a systemen, in het bijzonder 3a (vgl. hoofdstuk 3.4.2.,
tabel 14). Systeem 3b heeft hiervan geen hinder ondervonden, hoewel ook daar
sprake is van een gedeeltelijke (doch continue) onderbezetting.
4.4.

BEGROTINGEN PER BEDRIJF

De totale begrotingen per bedrijf zijn samengevat in de tabellen 21 t/m 24 a en b.
In de tabellen 21a t/m 24a zijn de opbrengsten, de kosten en de winst vermeld; in
de tabellen 21b t/m 24b de investeringen en de rentabiliteit van het geïnvesteerde
vermogen. De rentabiliteit van het geïnvesteerde vermogen is bepaald uit de winst
+ de berekende rente. In tabel 25 zijn investeringen, opbrengsten, kosten en winst
omgerekend per melkkoe.
De winst per bedrijf bedraagt in de verschillende begrotingen:
Systeem

300 melkkoeien
450 melkkoeien
550 melkkoeien
600 melkkoeien
900 melkkoeien

la

6.000
85.000
144.000
122.000

*—

2a

- 22.000
49.000
89.000
68.000
166.000

3a

-51.000

—
—

- 34.000
25.000

lb

- 73.000

—
—

- 57.000

-—

3b

3b1

-117.000

—
—

- 177.000
- 234.000

—
—

-132.000

Omgerekend per melkkoe is dit:
Systeem

300 melkkoeien
450 melkkoeien
550 melkkoeien
600 melkkoeien
900 melkkoeien

la

19
189
262
203

—

2a

- 72
108
163
113
185

3a

-169

—
—

- 56
28

lb

-244
•

—

—

- 95
•

—

3b

3bl

-389

—
—

-295
-260

—
—

-220

'

In de volgende hoofdstukken zullen de uitkomsten van de begrotingen worden
geanalyseerd.
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5. ANALYSE VAN DE UITKOMSTEN VAN HET ONDERZOEK

In dit laatste, afsluitende hoofdstuk zullen de uitkomsten van de begrotingen
aan een nadere beschouwing worden onderworpen. Aandacht zal worden besteed
aan de volgende facetten:
De berekende schaaleffecten. Hierbij zal tevens het belang van een goede onderlinge afstemming van bedrijfsuitrusting, arbeidsmethoden en arbeidsorganisatie
enerzijds en bedrijfsomvang anderzijds naar voren worden gebracht.
De vergelijking vandebedrijfs-enproduktiesystemen. Dit toegespitst op de vragen:
— jongvee-opfok in eigen bedrijf of bij derden;
— ruwvoerteelt of ruwvoeraankoop;
— weidegang of stalvoeren;
— afkalven in de winter of het gehele jaar door.
Ook zal hier nog enige aandacht worden gegeven aan de mogelijkheden tot
verdere verwerking en afzet van de melk.
Het absolute niveau van de uitkomsten. Dit voornamelijk aan de hand van de
plannen waarin de bedrijfsomvang zo goed mogelijk is afgestemd op de gekozen
technische uitvoering.
Waar nodig zal het door de begrotingen verkregen beeld door enkele aanvullende
berekeningen worden uitgediept en bijgeschaafd.
5.1.

BEREKENDE SCHAALEFFECTEN

De begrotingen voor 300, 600 en 900 melkkoeien laten nog een opvallende daling
van de investeringen en kosten per koe zien met het toenemen van het aantal
melkkoeien per bedrijf. Dit wordt geïllustreerd door afb. 22 en 23 (gebroken lijnen).
De berekende kosten per koe zijn in de plannen met 600 koeien 95-185 gld.
lager dan in de plannen met 300 koeien en bij 900 koeien nog weer 35-85 gld.
lager dan bij 600 koeien. De belangrijkste verschillen zijn te vinden bij de bewerkingskosten, daarnaast doet zich ook een daling voor in de kosten voor gebouwen
en kavelinrichting.
De investeringen per koe nemen tussen 300 en 600 melkkoeien met 450-950 gld.
af en tussen 600 en 900 melkkoeien met 175-325 gld. De afname van de investeringen per koe is bij de gebouwen minstens even belangrijk als bij de werktuigen.
Op het eerste gezicht zijn deze verschillen, voor dit deel van het bedrijfsgroottetraject, zonder meer verrassend. De grote schaalvoordelen die zich uit de vergelijking van de begrotingen voor 300, 600 en 900 melkkoeien laten aflezen zijn echter
schijn. Doordat nl. de plannen met 300 en 600 koeien niet voldoen aan de voorwaarden voor een goede afstemming van de bedrijfsomvang op de gekozen technische uitvoering, vertroebelen organisatieverliezen het beeld van de schaaleffecten.
Deze organisatieverliezen komen tot uitdrukking in:
a. onderbezetting van het noodzakelijke arbeidspotentieel (zeer sterk in plan 2a
met 600 koeien, waar in feite één man extra aanwezig moet zijn en in plan 2a
met 300 koeien, waar dit een halve man is);
b. onvoldoende benutting van de noodzakelijke werktuigcapaciteiten (de plannen
la en 2a met 300 en 600 koeien vragen bijv. grotendeels dezelfde trekkers en
trekkerwerktuigen; hetzelfde geldt voor de plannen 3a met 600 en 900 koeien).
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Een evenwichtige bedrijfsopzet is bij de veronderstelde technieken alleen mogelijk
bij ± 500 en ± 1000 koeien. Voor een goed inzicht, in de op dit niveau van zeer
grote melkveebedrijven nog bereikbare schaalvoordelen, mogen daarom alleen de
plannen bij 450 en 900 melkkoeien met elkaar worden vergeleken. Deze vergelijking
is met de beschikbare begrotingen helaas alleen mogelijk voor systeem 2a met
zomerstalvoeren van vers gras J ) (afkalven in de winterperiode). Ook het tussen
450 en 900 koeien voor systeem 2a berekende schaaleffect is weergegeven in afb.
22 en 23 (getrokken lijnen). Het verschil in produktiekosten tussen deze beide
plannen bedraagt 75 à 80 gld. per koe, het verschil in nieuwwaarde van de
investeringen bijna 400 gld. per koe.
Om de oorzaken van dit schaaleffect te kunnen lokaliseren, zijn in tabel 26 de
vaste investeringen en vaste kosten afgezonderd uit de totale investeringen en kosten
in de begrotingen voor 450 en 900 koeien. Deze splitsing is gebaseerd op de
hypothetische veronderstelling van een lineair verloop van de totale investeringen
en kosten door deze twee punten. In feite geeft de tabel dan ook slechts aan welke
investeringen en welke kosten in deze twee concrete plannen dezelfde zijn. Deze
investeringen en kosten drukken in het plan met 900 koeien slechts half zo zwaar
per koe als in het plan met 450 koeien.
Bij het opstellen van de begrotingen heeft vergelijking van de plannen met 450
en 900 melkkoeien niet op de voorgrond gestaan. Daardoor zijn kleine verschillen
in benadering mogelijk, die op zich geheel binnen de onzekerheidsmarge vallen
die aan alle uitgangspunten verbonden is, doch die ten onrechte de schijn van
schaaleffecten (positief of negatief) kunnen geven. Daarom zijn achteraf beide
begrotingen nog eens zorgvuldig nagelopen op hun vergelijkbaarheid. Op een aantal
ondergeschikte punten bleek bijschaven inderdaad wenselijk. Het resultaat is in
tabel 26 weergegeven onder het hoofd „gecorrigeerde vergelijking". Per saldo zijn
de veranderingen zeer gering, de verdeling van de vaste investeringen en kosten over
de begrotingsposten is echter overzichtelijker.
De belangrijkste „vaste" investeringen en „vaste" kosten, verantwoordelijk voor
het tussen 450 en 900 koeien berekende schaaleffect, blijken te vinden te zijn bij de
volgende begrotingsonderdelen:
— Arbeid
De bedrijfsleiding (in beide gevallen een van handenarbeid vrijgestelde bedrijfsleider).
— Werktuigen
De keten voor het zomerstalvoeren, werktuigen voor de graslandverzorging en
-bemesting en de uitrusting voor het melken. (Op deze en nog enkele andere
onderdelen kan in beide gevallen met dezelfde uitrusting worden volstaan, of
zijn bij 450 koeien twee exemplaren van een bepaald werktuig nodig en bij 900
koeien drie. Hierdoor nemen van 450 naar 900 melkkoeien de totale investeringen in trekkers, werktuigen en installaties slechts met 70 % toe.)
•— Gebouwen
Het centrale melkstalgebouw met kalver- en afzonderingsstallen, de werktuigenx

) Dit is overigens wel het meest interessante systeem. Behalve la en 2a laat geen van de
systemen bevredigende uitkomsten zien. Beweiding zal in de praktijk vaak uitgesloten zijn door
de verkavelingssituatie en lijkt trouwens bij 900 koeien niet of nauwelijks uitvoerbaar.
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berging en de erfverharding. (Deze ruimten en voorzieningen zijn in beide
gevallen dezelfde, of nemen niet naar evenredigheid toe. Dit laatste is wel het
geval met de eigenlijke stalgebouwen, waar het schaaleffect naar verhouding dan
ook zeer bescheiden is.)
— Kavelinrichting
De toegangsweg met aansluitingen voor gas, water en elektriciteit. (Bij 450
koeien 650 m en bij 900 koeien 950 m.)
De belangrijkste schaalnadelen, die uit deze opstelling naar voren komen, zijn
gelegen bij:
— Werktuigen en gebouwen
De voorzieningen voor de mestverwerking in de stallen. (Met name de rondgaande ketting in de afdeling voor afgezonderde dieren.)
— Kavelinrichting
De kavelwegen. (Bij 450 koeien 2500 m en bij 900 koeien 6400 m.)
Bij de handenarbeid blijken positieve en negatieve schaaleffecten elkaar in deze
vergelijking vrijwel in evenwicht te houden (tabel 27). De arbeidsbehoefte voor de
veldwerkzaamheden laat in dit trajectgedeelte reeds een zeker schaalnadeel zien,
waar echter nog enkele schaalvoordelen bij het melken en de veeverzorging tegenover staan, met name bij de verzorging van de afgezonderde dieren en het jongvee,
waar de aantallen kleiner zijn.
Samengevat laat de daling van de produktiekosten en de investeringen per koe
tussen 450 en 900 melkkoeien zich als volgt verdelen:
Volgens begrotingen

Volgens gecorrigeerde
vergelijking

investeringen

kosten

investeringen

kosten

Bedrijfsleiding
Werktuigen
Gebouwen (incl. grond)
Kavelinrichting
Algemeen

165
200
25

16
35
20
2
3

165 (75)i)
175 (110)2)
25

16
40(25) >)
17(11)2)
2
3

Totaal in gld. per koe

390

77

365

78

') Zomerstalvoeren.
) Melkstalgebouw met kalver- en afzonderingsstallen.

!

Het verschil in produktiekosten komt overeen met 1,7ct/kg melk. Hiervan komt
ruim 30% voor rekening van het zomerstalvoeren en ± 20 % voor zowel de melkstal met wachtruimte en uitrusting voor het melken, als voor de bedrijfsleiding.
Voor een bedrijf met 900 koeien betekent dit een extra winst van 70.000 gld. De
rentabiliteit van het gemiddeld geïnvesteerd vermogen ligt 0,8 % (incl. grond), resp.
1,7 % (excl. grond) hoger.
Wanneer men begrotenderwijs schaaleffecten tracht vast te stellen, loopt men
altijd het gevaar zich te sterk op een centraal punt af te stellen en van daaruit
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bepaalde zaken te fixeren. Dit gevaar is hier extra groot, omdat de mogelijkheid
ontbreekt de veronderstellingen aan de praktijk te toetsen. Daarom is het nuttig een
aantal van de berekende schaaleffecten nog eens kritisch te bezien,
a De externe kavelontsluiting.
Bij de bedrijfsoppervlakten waar het hier om gaat, zal in een aantal gevallen
een openbare weg door de kavels lopen en kunnen de gebouwen aan deze weg
worden gesitueerd. Bij stalvoeren is dit voor de exploitatie niet bezwaarlijk. De
toegangsweg met nutsvoorzieningen kan in dat geval vervallen, wel zijn in het
plan met 450 koeien meer kavelwegen nodig.
Een dergelijke wijziging in de uitgangssituatie veroorzaakt de volgende veranderingen in de investeringen en kosten:
Investeringen

450 melkkoeien
900 melkkoeien
„vast"

-141.500
-237.500
- 45.500

Kosten

-11.300
-19.000
- 3.600

Het schaaleffect bij de kavelinrichting in z'n geheel is in dit geval negatief in
plaats van positief.
De bedrijfsleiding.
In verband met de toenemende behoefte aan controle en administratieve begeleiding van het produktieproces bij het groter worden van het bedrijf, kan men
zich afvragen of bij 900 melkkoeien en een arbeidsbezetting van 16 man nog
wel volstaan kan worden met één van handenarbeid vrijgestelde bedrijfsleider
(bijgestaan door een meewerkende assistent-bedrijfsleider). Mogelijk vallen er in
de praktijk in het geheel geen schaalvoordelen te realiseren t.a.v. de bedrijfsleiding.
Het melken.
Aangenomen is dat in beide gevallen door twee man in een 24-stands visgraatmelkstal wordt gemolken; bij 450 koeien gedurende ± tweemaal 4 uur, bij 900
koeien gedurende ± tweemaal 8 uur (twee ploegen). Dit veroorzaakt aanzienlijke vaste kosten. Men zou kunnen overwegen om bij 450 melkkoeien met een
12-stands visgraatmelkstal te volstaan, met eenzelfde dagorganisatie als bij 900
melkkoeien. Men moet dan echter ook de consequentie aanvaarden, dat één
man in z'n eentje acht uur per dag in de melkstal staat en dat de man, die
's nachts melkt geheel alleen op het bedrijf is. Dit lijkt vanwege de eentonigheid
van het werk en de kans op calamiteiten geen bijzonder aantrekkelijke organisatie.
Het stalvoeren.
Evenals bij het melken is aangenomen, dat bij 900 koeien met dezelfde uitrusting als bij 450 koeien in een twee ploegenstelsel (van één man) gewerkt
wordt. Men zou kunnen overwegen dit werk door twee man tegelijk te laten
uitvoeren. Dat maakt de dagindeling voor deze mensen waarschijnlijk gunstiger
en er zijn alleen één trekker en één zelflossende wagen extra nodig om de organisatie vloeiend te laten verlopen. Dit alternatief verdient dan ook de overweging.
In het algemeen is het niet mogelijk over de genoemde punten een eenduidige
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uitspraak te doen. Veel zal afhangen van de concrete situatie en van de beoordeling
van de voor- en nadelen door de betrokkenen.
De invloed op de vaste investeringen en vaste kosten is globaal, afgezien van
eventuele neveneffecten, de volgende:
Afname
vaste investeringen

Openbare weg door de kavel
Bij 900 melkkoeien, 2e bedrijfsleider
Bij 450 melkkoeien, 12-stands visgraatmelkstal
Bij 900 melkkoeien, extra trekker + zelfl. wagen

45.000
90.000
25.000

Afname
vaste kosten

-+- 3.600
± 14.500
ruim10.000
± 6.000

De becijferde vaste investeringen en vaste kosten en het daaruit resulterende
schaaleffect tussen 450 en 900 melkkoeien zijn alleen dan reëel, wanneer de startpositie in beide gevallen gelijkwaardig is.
Dat houdt o.a. in dat:
— de tweede 250 ha tegen dezelfde prijs verworven moet kunnen worden als de
eerste 250;
— de verkaveling en de reeds aanwezige ontsluiting in beide gevallen even goed
moeten zijn;
— geen voor- of nadeel mag voortvloeien uit de bestaande situatie t.a.v. erven en
gebouwen;
— er tegen dezelfde voorwaarden gefinancierd moet kunnen worden;
— in beide gevallen op een aangepast niveau in de bedrijfsleiding moet kunnen
worden voorzien.
In de praktijk zal wel zelden of nooit aan al deze voorwaarden worden voldaan,
zodat het tussen 450 en 900 melkkoeien berekende schaaleffect een sterk theoretisch
karakter heeft. Men kan zich zelfs gemakkelijk situaties voorstellen, waarin de
startpositie voor ± 1000 koeien zoveel slechter is dan voor ± 500, dat de nadelen
van deze schaalvergroting de voordelen overtreffen en de winstmarge in het eerste
geval relatief geringer is dan in het laatste.
5.2.

VERGELIJKING VAN BEDRIJFS- EN PRODUKTIESYSTEMEN

5.2.1. Jongvee-opfok in eigen bedrijf of bij derden
Voor een grondloos bedrijf met 600 melkkoeien kan opfok van het jongvee in
eigen bedrijf vergeleken worden met opfok op contract door derden. Deze vergelijking is uitgewerkt in tabel 28.
Deze kostenopstelling bevestigt, dat het bij de aangehouden uitgangspunten voor
een bedrijf, dat volledig op aangekocht voer draait voordelig is de jongvee-opfok
aan derden uit te besteden. Zowel met als zonder jongvee is het bedrijfsresultaat
weliswaar negatief; met jongvee is dit echter sterker het geval dan zonder jongvee.
Het verschil bedraagt 75 gld. per melkkoe ( 1 % ct. per kg melk), dat overeenkomt
met 250 gld. per opgefokte kalfvaars of bijna 30 ct. per dierdag. Bovendien zijn
de investeringen 15-20 % lager doordat minder gebouwen, voeropslagruimte en
installaties nodig zijn.
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De slechte uitkomsten van de opfok in eigen bedrijf moeten in de eerste plaats
aan de hoge voerkosten, bijna ƒ 1,35per dierdag, worden toegeschreven. De overige
kosten bedragen slechts ƒ0,60 per dierdag.
Deze uitkomsten mogen dan ook niet doorgetrokken worden naar de systemen
met grond. Voor grote bedrijven met grond kost het voer in principe niet meer dan
op de jongvee-opfokbedrijven; door de ruimere keuzemogelijkheden misschien zelfs
wel iets minder (dit gaat niet volledig op voor systeem lb). Voor de rest kan het
grote bedrijf even goed van de schaalvoordelen bij de jongveeverzorging profiteren
als het gespecialiseerde opfokbedrijf en bestaat bovendien nog de mogelijkheid
uitrusting en arbeid uit te wisselen met de andere bedrijfsonderdelen. Tenslotte
kunnen bij de opfok in eigen bedrijf de specifieke kosten van opfok bij derden
(aandeel transportkosten en winstaanspraken opfokbedrijven in de dagvergoedingen)
vermeden worden.
Hoewel niet verder onderzocht, kan dan ook worden aangenomen, dat de
begrotingen voor de a systemen in het algemeen niet verbeterd kunnen worden door
de jongvee-opfok af te stoten.

5.2.2. Ruwvoerteelt of ruwvoeraankoop
Ruwvoeraankoop biedt de mogelijkheid een groot melkveehouderijbedrijf op te
zetten zonder dat men de grond, die voor de voervoorziening nodig is, hoeft te
verwerven en te financieren. Bovendien leent het grandioze systeem zich het beste
voor stroomlijning, voor „industrialisering" van het produktieproces. Gecombineerd
met een gelijkmatig over het jaar gespreid afkalfpatroon en een redelijk constante
samenstelling van het voerpakket, is een vrijwel van dag tot dag gelijke organisatie
mogelijk. Wel worden hoge eisen gesteld aan de commerciële kwaliteiten van de
bedrijfsleiding.
De voor- en nadelen van een grondloze bedrijfsopzet kunnen worden vergeleken
door de uitkomsten van systeem 3b te stellen tegenover de uitkomsten van de
a systemen. Dit is gedaan in tabel 29 op basis van de kosten en opbrengsten per
melkkoe, die daarbij tevens zijn omgerekend over het verschil in hoeveelheid aangekocht ZW.
Duidelijk komt naar voren, dat bij de aangehouden uitgangspunten het systeem
met aangekocht ruwvoer steeds slechter uitkomt dan de systemen met eigen ruwvoer. De kosten voor de ruwvoeraankopen blijken bij lange na niet te worden goedgemaakt door de besparingen, die op vrijwel alle andere kostenposten mogelijk zijn.
Het verschil in kostprijs van de melk bedraagt, afhankelijk van het voersysteem
bij eigen ruwvoervoorziening en van het aantal koeien, 5-11 et./kg. Dit verschil
neemt toe met de bedrijfsgrootte, doordat de a systemen ook bij de veldwerkzaamheden schaalvoordelen kunnen boeken (zie hoofdstuk 5.1.).
Het verschil in opbrengsten (0,9 et./kg melk) vloeit voort uit het verschil in
afkalfpatroon en mag niet aan de voeraankopen worden toegeschreven (zie ook
hoofdstuk 5.2.4.).
Uit de verschillen per extra aangekocht ZW blijkt, dat het aangekochte ruwvoer
bij de aangehouden uitgangspunten 42,5 à 43 ct. per ZW kost. Dit is iets minder
dan de wafelprijs, doordat er een zekere vervanging van krachtvoer door wafels
mogelijk is. Hiertegenover kan echter slechts 25-30 ct. per ZW op de overige kosten
bespaard worden.
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De vergelijking kan nog worden verfijnd door systeem lb te stellen tegenover la
en 3b tegenover lb (tabel 30). Hierdoor wordt eerst het effect zichtbaar van het
afstoten van de ruwvoerwinning voor de winter en vervolgens het effect van het
afstoten van de weidegang in de zomer *).
Zowel het afstoten van de ruwvoerwinning als het afstoten van de weidegang
heeft in deze begroting een negatief effect op de produktiekosten. Verrassenderwijs
geldt dat voor de eerste stap nog sterker dan voor de laatste. Afstoten van de
ruwvoerwinning blijkt tevens de efficiency van de weidegang te verlagen. Oorzaken
hiervan zijn:
— een geringere graslandproduktie (meer N, minder ZW);
— meer bijvoeren (in het bijzonder in de nazomer);
— meer graslandverzorging (bloten);
— hogere kosten per ha voor kavelinrichting (rantsoenbeweiding).
Deze nadelen blijven bestaan, wanneer we aannemen dat het afstoten van de
ruwvoerwinning niet samenhangt met een geringere oppervlakte cultuurgrond, doch
de mogelijkheid opent tot een grotere veestapel (tabel 31).
Het schaaleffect (vgl. vooral werktuigen, arbeid en gebouwen) is slechts ten dele
toereikend om de nadelen, die specifiek zijn voor het systeem te ondervangen, zowel
bij de resultaten per melkkoe als bij de resultaten per bedrijf2).
De produktie-technische bezwaren van uitsluitend weiden kunnen ten dele
ondervangen worden wanneer een beperkte oppervlakte wordt gemaaid (bijv. ±
50 are/ha). In dat geval kan het bijvoeren in de weideperiode beperkt worden en
vervalt de noodzaak tot bloten voor een groot deel. Wanneer bovendien van rantsoenbeweiding kan worden afgezien, wordt ook de kavelinrichting aanzienlijk goedkoper.
Op grond van deze overwegingen moet rekening worden gehouden met de
mogelijkheid dat een systeem, dat tussen la en lb instaat, voor het grote bedrijf
wel perspectieven kan hebben, met name wanneer de grond een belangrijke
beperking vormt. Bij het ontbreken van daarop gerichte calculaties kan dit hier
niet verder worden nagegaan (de arbeidsorganisatie en de werktuigenuitrusting
zouden bijv. geheel opnieuw moeten worden bezien).
Zoals de systemen met uitsluitend aangekocht voer en met weidegang + aangekocht voer hier zijn begroot, schieten ze niet alleen relatief, maar ook in absolute
zin ernstig tekort, wat gedemonstreerd wordt door de volgende verliescijfers (in gld.
per bedrijf):
Systeem

300 melkkoeien
600 melkkoeien
900 melkkoeien

3b

73.000
57.000
—

117.000
177.000
234.000

3b1

—
132.000
—

') De verdeling van de verschillen in kosten over de onderscheiden posten wordt in de laatste
vergelijking iets beïnvloed door het verschil in afkalfpatroon.
2
) Dit laatste is echter mede afhankelijk van het absolute niveau van de uitkomsten. Zouden
bijv. door hogere prijzen de bruto-opbrengsten per koe 200 gld. hoger zijn, dan komen beide
plannen naar totale winst ongeveer gelijk uit (± 65.000 gld.); bij een nog sterkere verhoging
komt lb absoluut gezien beter uit.
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Daaraan doen ook de lagere investeringen (lb 75 %, 3b 45 % van die voor la,
op basis van nieuwwaarde incl. grond) niet af.
Kosten en opbrengsten zouden bij deze systemen in het algemeen pas met elkaar
in evenwicht zijn bij een wafelprijs van 35 ct. per ZW of minder (vgl. afb. 24).
Een winst van ± 2,5 et. per kg melk (100-125 gld. per melkkoe) wordt in alle drie
de plannen met 600 koeien pas bereikt bij een wafelprijs van 30 ct. per ZW.
Geconcludeerd moet worden, dat het bij de te verwachten wafelprijzen naar alle
waarschijnlijkheid niet mogelijk zal zijn om, op basis van aankoop van dit produkt,
tot een bevredigende opzet voor een groot melkveehouderijbedrijf te komen.
De vraag of dit op basis van andere voermiddelen, waarbij te denken valt aan op
contract geteelde snijmaïs, wel het geval zal zijn, kan hier niet worden beantwoord.
Ten opzichte van de voorliggende begrotingen zal dan niet alleen de voerprijs lager
zijn, doch kunnen daartegenover ook een aantal kostenposten hoger uitvallen, zoals
die voor:
— opslag van het voer (met name bij torensilo's);
— apparatuur voor het interne transport;
— arbeid voor het voeren;
— krachtvoer.
Deze opsomming maakt echter wel duidelijk, dat men er met een goedkoop voer
(van bijv. 30 ct./ZW) nog niet is, doch dat tevens de door het voermiddel veroorzaakte bijkomende kosten van belang zijn.
In feite is het grote bedrijf dat nieuw gesticht wordt op basis van voeraankoop,
in het nadeel ten opzichte van kleinere bedrijven, die alleen maar de veestapel
uitbreiden door voeraankoop. De laatste kunnen nl. marginaal calculeren terwijl
voor het grote bedrijf, dat zich er geheel voor moet inrichten, ook al de overheadkosten op de met aangekocht voer gerealiseerde produktie drukken.
5.2.3. Weidegang of stalvoeren
Voor een bedrijfsopzet met een volledige eigen ruwvoervoorziening zijn ten aanzien van het voeren in de zomer nog drie alternatieven onderscheiden, nl. weidegang, stalvoeren van vers gras en stalvoeren van voordroogkuil. In de genoemde
volgorde neemt de stroomlijning van het produktieproces toe, de begrote resultaten
worden echter slechter. De meerdere kosten voor veevoer, bewerking en siloruimte
worden onvoldoende gecompenseerd door de lagere kosten voor grond, kavelinrichting en kunstmest. Wel is de investeringsbehoefte bij stalvoeren duidelijk
lager dan bij weidegang, doordat bespaard kan worden op grond en kavelinrichting.
Een en ander wordt geïllustreerd door de vergelijking in tabel 32.
Bij deze vergelijking kan worden opgemerkt dat systeem la in de begrotingen
wellicht iets is bevoordeeld, doordat geen rekening is gehouden met een grotere
voerbehoefte bij de weidegang, de mogelijkheid van extra beweidingsverliezen
vanwege de koppelgrootte en een slechter beheersbare produktie bij dit systeem
(minder effectief bij te sturen).
Systeem 2a is in de begrotingen wellicht iets te gunstig opgezet ten aanzien van
het bijvoeren in de zomer, waar echter tegenover staat dat het hoge stikstofniveau
dat voor dit systeem aangehouden is, de totale kosten ongunstig zal hebben beïnvloed.
Tenslotte zijn er verschillen in de capaciteitsbenutting van arbeid en werktuigen.
Dit werkt vooral bij de vergelijking van de systemen 2a en 3a enigszins storend.
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In deze vergelijking wordt bij 300 koeien systeem 2a benadeeld door een relatief
slechte benutting van de ruwvoerwinningsketens, bij 600 koeien daarentegen bevoordeeld *). Bij 900 koeien wordt de begroting voor systeem 3a ongunstig beïnvloed door de slechte arbeidsbenutting in een groot deel van het jaar, waarvoor
geen produktieve uitweg, bijv. in de vorm van onderhoud aan werktuigen door
eigen personeel, is gezocht.
Ook wanneer we hiermee rekening houden blijft het kostennadeel van stalvoeren
van voordroogkuil ten opzichte van stalvoeren van vers gras in deze begrotingen
toch nog altijd ± 3 ct./kg melk ( ± 120-150 gld. per melkkoe). Daarbij zijn de
investeringen zeker niet geringer (extra torensilo's!), waardoor tevens het rendement
van het gemiddeld geïnvesteerd vermogen nogal wat lager uitvalt (excl. grond ±
3 % , incl. grond ± iy2%).
Stalvoeren in de zomer van geconserveerd gras blijkt, ook in deze begrotingen
voor zeer grote eenheden, een omwegproduktie waarbij:
— meer arbeid nodig is (1-1Y2 ct./kg melk);
— meer siloruimte nodig is ( ± 1ct./kg melk);
— meer krachtvoer verstrekt moet worden, alhoewel de ZW van eigen bedrijf
beduidend goedkoper is (per saldo x/2-\ ct./kg melk).
In totaal zijn de produktiekosten ± 7% hoger dan bij stalvoeren van vers gras,
waar slechts bescheiden voordelen in het organisatorische vlak tegenover staan.
De verschillen in de produktiekosten tussen stalvoeren van vers gras en weidegang
zijn minder groot, nl. ± 2 ct./kg melk (80-100 gld. per melkkoe). Bovendien zijn de
investeringen in het eerste geval in totaal ruim 10% lager (grond 20 %, kavelinrichting zelfs meer dan 40 %), zodat het rendement van het gemiddeld geïnvesteerd vermogen incl. de grond slechts ruim y2 % verschilt (excl. de grond l%-2% ) .
De hogere veevoerkosten bij stalvoeren worden ongeveer gecompenseerd door de
lagere kosten voor grond en kunstmest (minder grasverliezen en vooral goedkopere
kavelinrichting), zodat alleen een stijging van de bewerkingskosten overblijft (vnl.
de uitrusting voor het stalvoeren). De produktiekosten liggen daardoor in totaal ±
4 % hoger.
Tegenover dit kostennadeel staan een aantal voordelen van stalvoeren, die in de
begrotingen niet of niet volledig tot uiting komen, nl.:
— een eenvoudiger bedrijfsorganisatie (geen dagelijks veetransport!);
— een gespreid afkalfpatroon makkelijker te realiseren (zie ook hoofdstuk 5.2.4.
en hoofdstuk 5.3.);
— minder hoge eisen ten aanzien van de verkaveling;
— minder grond te verwerven.
l
) De te oogsten oppervlakte in procenten van de oppervlakte, die met de aanwezige werktuigen geoogst zou kunnen worden, bedraagt:

Aantal melkkoeien

Voordroogkuil
Vers gras

3a

2a

Systeem
300

600

900

300

eoo

900

50
50

100
100

75
150*)

67

67

100

*) 2 ploegen.
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5.2.4.

Afkalfpatroon

Bij de vergelijking eigen ruwvoer-aangekocht ruwvoer is reeds naar voren
gekomen dat een over het hele jaar gespreid afkalfpatroon zekere voordelen heeft
tegenover een in het winterhalfjaar geconcentreerd afkalfpatroon. Dit is nader
onderzocht voor de systemen met weidegang en met stalvoeren van vers gras
(tabel 33). In verband met een goede benutting van de capaciteit van de melkersploeg is het aantal melkkoeien verschillend genomen. Hierdoor konden schaaleffecten in de vergelijking sluipen, die schattenderwijs geëlimineerd zijn.
Ook bij een produktiesysteem met eigen ruwvoervoorziening blijkt een over het
gehele jaar gespreid afkalfpatroon de beste resultaten te geven. Weliswaar zijn de
arbeidskosten hoger — per dier is gemiddeld iets meer tijd nodig en de piek in de
arbeidsfilm wordt wat groter — doch dit wordt ruimschoots gecompenseerd door
een gelijkmatiger capaciteitsbenutting van de gebouwen (jongvee- en afzonderingsstallen) en sommige stalinstallaties (bijv. melktanks). De hogere gemiddelde opbrengstprijzen voor melk en nuchtere kalveren kunnen dan ook geheel in de winst
doorwerken, waardoor een margeverruiming van ± 1 et./kg melk kon worden
berekend. De investeringen zijn daarbij 150-200 gld. per koe lager.
Wel moet worden bedacht dat deze verschillen zijn gebaseerd op een gelijke
melkproduktie en gelijke voerkosten, terwijl geen rekening is gehouden met de
specifieke problemen rond het afkalven in de weideperiode.
5.2.5. Verdere verwerking en afzet van de melk
In deze beschouwing over de bedrijfs- en produktiesystemen dient op nog een
andere ontwikkelingsmogelijkheid van het grote bedrijf gewezen te worden, nl.
integratie van de melkproduktie met de verdere verwerking van de melk. Daarbij
valt in het bijzonder te denken aan kaasbereiding of directe afzet van consumptiemelk en aanverwante produkten. In geval van verwerking van de melk tot kaas,
zal tevens een eenheid varkens overwogen moeten worden om de wei tot waarde te
kunnen brengen.
Blijkens desbetreffende onderzoekingen kan voor kleinere bedrijven met ± 40
melkkoeien boerenkaasbereiding bij toepassing van moderne produktietechnieken
(dagkaasinstallatie) reeds aantrekkelijke perspectieven bieden. Belangrijkste oorzaak
daarvan is de hogere prijs die voor boerenkaas gerealiseerd kan worden in vergelijking met fabriekskaas. De technische voorwaarden voor de bereiding van kaas
van hoge kwaliteit zullen op het grote bedrijf gemiddeld niet slechter zijn dan op
het normale melkveehouderijbedrijf. Uiteraard zullen wel dezelfde eisen gesteld
moeten worden aan de samenstelling van het voerrantsoen en de zorgvuldigheid van
melkwinning en -bewaring. Hoewel niet nader onderzocht, lijkt het waarschijnlijk
dat het grote melkveehouderijbedrijf ook bij de boerenkaasbereiding nog wel van
bepaalde schaalvoordelen zal kunnen profiteren.
Over de perspectieven van directe afzet van consumptiemelk en aanverwante
produkten is weinig bekend. In beginsel is het echter mogelijk dat, bij de hoeveelheid melk die het grote bedrijf kan aanbieden, samenvoeging van het bewerkingsen distributiesysteem aantrekkelijk wordt. In het zuidwesten van de Verenigde
Staten bijv. is deze integratievorm, op de daar veel voorkomende grote melkveehouderijbedrijven, vrij algemeen.
Bij het opstellen van de begrotingen is geen rekening gehouden met de mogelijk68

heid de melk verder tot waarde te brengen. Door zijn relatief zelfstandige positie
kan een bedrijfsafdeling voor verdere verwerking en/of distributie van de melk
echter tamelijk eenvoudig in de organisatorische opzet van het gehele bedrijf worden ingepast. Op in andere landen voorkomende grote bedrijven is een dergelijke
integratie veelal een van de belangrijkste pijlers voor de rentabiliteit van het
geheel. In geval van verdere concretisering van plannen voor grote melkveehouderijbedrijven lijkt het dan ook gewenst hierover een nader oordeel te vormen.
Daarbij dient wel in het oog te worden gehouden, dat dergelijke activiteiten het
toch reeds ingewikkelde management van het grote melkveebedrijf nog verder
zullen verzwaren.

5.3.

H E T ABSOLUTE NIVEAU VAN DE UITKOMSTEN

De uiteindelijke verwachtingen ten aanzien van de vermogensbehoefte, de produktiekosten en de winst- en rentabiliteitsmogelijkheden van een groot melkveehouderijbedrijf laten zich binnen de grenzen van dit onderzoek het beste beoordelen
aan de hand van de plannen voor bedrijven met ± 500 melkkoeien met eigen
jongvee-opfok en ruwvoervoorziening.
Het aantal melkkoeien is hier zodanig gekozen, dat de drie belangrijkste onderdelen van het bedrijf, nl. het melken, de jongvee-opfok en de voervoorziening, een
zelfstandige unit kunnen vormen, waarbij de arbeidskrachten zoveel mogelijk een
taak binnen één unit hebben en belangrijke overcapaciteiten vermeden worden. Bij
de veronderstelde technische uitvoering wordt hieraan voldaan bij 450 melkkoeien
(afkalfpatroon beperkt tot het winterhalfjaar) resp. 550 melkkoeien (afkalfpatroon
regelmatig over het gehele jaar gespreid). Daarbij zijn steeds maximaal 450 koeien
gelijktijdig melkgevend. Veelvouden van deze aantallen komen ook gunstig uit,
weidegang komt dan echter niet meer in aanmerking.
Bij het onderzoek naar de bedrijfs- en produktiesystemen is de eigen ruwvoervoorziening, met in de zomer weidegang of stalvoeren van vers gras, het gunstigste
naar voren gekomen. Voor de winter is daarbij uitgegaan van voordroogkuil. Daarnaast zou ook gedacht kunnen worden aan snijmaïskuil. Door snijmaïs in het
bedrijfsplan op te nemen kunnen hogere ha-opbrengsten gerealiseerd worden, de
arbeidsbehoefte voor de ruwvoerwinning wordt beter gespreid en ontstaan ruimere
mogelijkheden de mest kwijt te raken. Dit is echter niet in de begrotingen opgenomen. Ook is de verdere verwerking en afzet van de melk buiten beschouwing
gebleven.
De opbouw van de kostprijs van de melk en de winstmarge zijn voor deze plannen weergegeven in afb. 25, de noodzakelijke investeringen in afb. 26. Bij de
afbeeldingen zijn voorts nog enkele andere belangrijke kengetallen vermeld.
Zoals al eerder is vastgesteld, heeft weidegang een voorsprong op stalvoeren
(hoofdstuk 5.2.3.) en geeft een over het gehele jaar gespreid afkalfpatroon betere
resultaten dan een tot het winterhalfjaar beperkt afkalfpatroon, ook met inachtneming van het schaaleffect tussen 450 en 550 koeien (hoofdstuk 5.2.4.). Hieruit
kan niet zonder meer de conclusie worden getrokken dat het beste plan dus dat
met weidegang en een volledig gespreid afkalfpatroon is.
In de eerste plaats is nl. geen rekening gehouden met de specifieke problemen
van het afkalven in de weideperiode. Voorts kan in de praktijk de verkaveling het
zomerstalvoeren noodzakelijk maken. Waar dergelijke grote bedrijven ontstaan door
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samenvoeging van de grond van bestaande kleinere bedrijven, zal dit nogal eens het
geval zijn. Tenslotte is nog van belang dat bij zomerstalvoeren minder grond en,
mede daardoor, minder vermogen nodig is dan bij weidegang. Voor zomerstalvoeren van 550 koeien zijn niet meer ha's en slechts weinig meer investeringen nodig
dan voor weidegang van 450 koeien.
Wanneer de oppervlakte grond een ernstige beperking vormt kan naast of in
plaats van zomerstalvoeren ook nog worden gedacht aan beperking van het voerwinnen voor de winter (vgl. hoofdstuk 5.2.2.) en aan 's nachts opstallen van de
koeien. Bij een matige verkaveling kan een combinatie van weidegang en stalvoeren
in aanmerking komen. Deze mogelijkheden zijn hier niet verder onderzocht.
Al met al lijkt het grote bedrijf niet zoveel af te wijken van de bestaande
kleinere bedrijven, wanneer het gaat om de te ontwikkelen activiteiten. Met eigen
ruwvoerwinning en eigen jongvee-opfok sluiten de gunstigste plannen geheel aan bij
het gros van de bestaande melkveehouderijbedrijven. Weidegang komt er ook op
een niveau van ± 500 koeien nog goed af, al lijken de voordelen van zomerstalvoeren wel toe te nemen met de bedrijfsgrootte. Ook zullen de voordelen van
volledige spreiding van het afkalven groter zijn dan op kleinere bedrijven (vooral
door minder kostennadelen). Wel worden geheel andere eisen gesteld aan de organisatorische opzet van het bedrijf om deze activiteiten te realiseren. Een semi-zelfstandige opzet van melkveehouderij, jongvee-opfok en ruwvoervoorziening is bijzonder gewenst. Daarenboven vereisen de delegatie van bevoegdheden en verantwoordelijkheden, alsmede de noodzaak tot informatieverzameling en -verwerking,
een eenvoud van en doorzicht in het systeem, die verdere nuancering en afwijkingen
van de vooraf vastgestelde beslissingscriteria uitsluiten.
Behalve een normaal bedrijfsplan komt uit deze begrotingen ook een op het
eerste gezicht zeer normale kostprijs van de melk van ± 35 ct./kg naar voren. De
opbouw van de kostprijs is echter geheel anders dan op gewone bedrijven. Een
aantal voorbeelden kan dit verduidelijken:
— de kosten voor grond en kavelinrichting zijn hoog. Om te beginnen moet nl.
normale pacht voor een dergelijk groot bedrijf uitgesloten worden geacht. Daar
komt bij, dat het grote bedrijf z'n eigen eisen stelt aan de kavelinrichting, die
belangrijke investeringen noodzakelijk maakt *);
— de gebouwen op zich zijn, gegeven de doelmatige inrichting en constructie, niet
duur. Doordat echter van volledige nieuwbouw moet worden uitgegaan en in de
begrotingen bovendien op al dan niet juiste gronden torensilo's verondersteld
zijn 2 ), komen de totale kosten voor de gebouwen toch ook vrij hoog uit;
— daartegenover zijn de arbeidskosten zeer laag; dit ondanks een gering aantal
uren per man, nl. 2.200 uur, een (althans voor 1969/70) hoge beloning van ƒ 7,50
per uur en een van handenarbeid vrijgestelde bedrijfsleider. De lage arbeidskosten moeten dan ook geheel toegeschreven worden aan het geringe aantal
J
) De kosten voor de kavelinrichting zijn in de begrotingen extra hoog omdat uitgegaan is van
een in het geheel nog niet ingericht blok grond en omdat de gebouwen niet aan de openbare
weg zijn gesitueerd.
2
) De investeringen in tcrensilo's bedragen 900-1.000 gld. per melkkoe + bijbehorend jongvee.
De jaarlijkse kosten komen daarmee bij een als laag te beschouwen kostenpercentage van 10%
op ruim 2 et. per kg melk of ± 7 et. per opgeslagen ZW. De torensilo's hebben daarenboven
ook nog een ongunstig effect op de werktuigkosten (veldhakselaar, dumpbox, hakselblazer,
bovenlossers). Het voordeel moet komen uit een geringere arbeidsbehoefte en lagere voerverliezen en/of hogere voeropname.
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uren, dat nodig is voor handenarbeid, nl. ± 40 per melkkoe + bijbehorend
jongvee per jaar (incl. indirecte werkzaamheden);
— de werktuigkosten zijn samengesteld uit relatief geringe investeringen doch hoge
kostenpercentages voor afschrijving en onderhoud i.v.m. het intensieve gebruik;
— de post loonwerk ontbreekt geheel;
— de bijkomende voerkosten zijn scherp begroot, wat reeds gemotiveerd is in
hoofdstuk 4.2.3. Tot op zekere hoogte is dit het logische complement van de
kosten, die voor torensilo's opgevoerd zijn. Het is niet zinvol om tegelijk hoge
kosten voor een goede eigen voerwinning en hoge kosten voor voeraankoop op
te voeren.
De in de begrotingen berekende winst bedraagt bij zomerstalvoeren + gehele jaar
afkalven en/of weidegang + 's winters afkalven en omgerekend op 500 koeien
80.000-100.000 gld. (winstmarge 160-200 gld. per koe of 3 ^ - 4 % ct./kg melk).
De investeringen in een dergelijk bedrijf met 500 melkkoeien, eigen jongvee-opfok
en eigen ruwvoervoorziening, belopen op basis van nieuwwaarde 5 ^ - 6 miljoen
gulden, de grond inbegrepen. Dit bedrag is globaal als volgt opgebouwd:
Veestapel
Werktuigen
Torensilo's
Gebouwen
Kavelinrichting
Grond

900.000gld.
400.000- 500.000gld.
500.000lid.
1.100.000gld.
300.000- 600.000gld.
2.100.000-2.600.000 lid.

1
I

. , ...
,,
± 3miljoen gld.

J
} _ , - , / , .,•
,.
$ ± 2^-3 m.ljoen gld.

Wanneer werktuigen, gebouwen, silo's en voorzieningen op de kavel door
afschrijving op hun gemiddelde waarde zijn gekomen is het vermogensbeslag ±
1 miljoen gulden minder.
Het berekende rendement van het geïnvesteerde vermogen bedraagt:
Op basis van:

Excl. grond
Incl. grond

Nieuwwaarde

±7V2%
± 5% %

Gemiddelde waarde

± 10% %
± 7 %

Naast het directe rendement van het geïnvesteerde vermogen kan ook nog sprake
zijn van vermogensaanwas door waardestijging, in het bijzonder bij de grond. Het
is hier niet de plaats daar op in te gaan, evenmin als op de fiscale aspecten en op
de consequenties voor de financiering.
De benodigde oppervlakte grond bedraagt kadastraal ± 260-330 ha. Rekenen
we de winst toe aan de grond, dan belopen de uit de grond verkregen opbrengsten
in totaal ± 600gld. per ha (zonder aftrek van eigenaarslasten).
Het absolute niveau van de uitkomsten van de begrotingen kan overigens nog
geenszins als een definitief antwoord op de vraag naar de rentabiliteit van dergelijke
grote melkveehouderijbedrijven gezien worden. Dit aan de ene kant, omdat deze
oriënterende begrotingen zelf nog niet volledig zijn uitgebalanceerd, aan de andere
kant, omdat afwijkende omstandigheden en een meer of minder goede uitvoering
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aanmerkelijke verschillen tussen model en werkelijkheid kunnen veroorzaken. De
plannen kunnen op onderdelen nog wel verbeterd worden, de praktijk zal echter
vaak een aantal handicaps tegenkomen, waar het model geen last van heeft (bijv.
grondverwerving, verkaveling, financiering). De praktijk zal, wanneer zij ontstaat,
ongetwijfeld zowel zeer bevredigende als teleurstellende resultaten te zien geven.
Voorwaarden voor het welslagen zijn te putten uit ervaringen op grote bedrijven
in andere landen. Noodzakelijk zijn in ieder geval:
— een duidelijke taakverdeling in de organisatie met delegatie van bevoegdheden
tot een bepaald niveau;
— informatieverzameling bij de bron, alsmede een relevante en doelmatige verwerking van deze informatie, welke resulteert in duidelijke beslissingen op grond
van vooraf vastgestelde criteria (dierherkenning, voerdosering, veeselectie, enz.);
— eenvoud in het produktiesysteem, waardoor zowel het uitvoerende personeel als
de bedrijfsleiding het proces goed kunnen volgen;
— in het systeem ingebouwde zekerheden, zoals een aparte stal met verzorger voor
de af te zonderen dieren, afzonderlijk melken van dieren met afwijkende melk
en een systematische preventieve gezondheidszorg, in het bijzonder voor jonge
kalveren (bijv. voldoende extra kalverboxen, zodat na gebruik altijd ontsmet
kan worden).
Deze voorwaarden zijn in de plannen met ± 500 (en ± 1000) koeien ingecalculeerd of laten zich binnen het kader van deze plannen realiseren. De kosten die
hiermee gepaard gaan drukken dan ook reeds op de begrotingen. Bij de opbrengsten
is er echter in feite nog geen rekening mee gehouden. Het lijkt daarom niet
onmogelijk dat het winstniveau in de long-run nog duidelijk verbeterd kan worden.

72

