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Inleiding
Door bedrijfsdeskundigen wordt jaarlijks een groot
aantal bedrijfseconomische adviezen voor akkerbouwers en groentetelers opgesteld. Tot voor kort
werden hiervoor formulierensets gebruikt waarbijde
berekeningenhandmatigmoestenwordenuitgevoerd.
In deze tijd van automatisering was landelijk reeds
een poging ondernomen om de formulierensets te
automatiseren. Omdat het gewenste resultaat uitbleef,werd in 1988door PAGV,CAD-AGV en voorlichting een nieuw project gestart. Doelstelling was
om op basis van een spreadsheet (elektronisch rekenblad) in 1988 een geautomatiseerd bedrijfseconomisch adviessysteem te ontwikkelen zowel voor
de akkerbouw als voor de groenteteelt in de vollegrond.

Projectmatigeaanpak
Begin 1988 werd begonnen met een inventarisatie
van hulpmiddelen en systemen die reeds door individuele bedrijfsdeskundigen waren ontwikkeld. De
nieuwte bouwen programma's (toepassingen) dienden op personal computers (in Lotus 1-2-3) te worden ontwikkeld. Deze toepassingen dienden aan
eenaantalcriteriatevoldoen:
- gebruikersvriendelijkheid, dat wil zeggen eenvoudig en uniform in bediening, overzichtelijk en niet
te veel afwijkend van de formulierenset waaraan
debedrijfsdeskundigen gewendwaren;
- een zo groot mogelijke herkenbaarheid voor zoweldevoorlichter alsdeboer entuinder. Ditresulteerdeineentakgewijze aanpakvandeteontwikkelen produkten envandeorganisatorische opzet
vanhetproject.
Tijdens het ontwikkelen van de toepassingen wer-

den regelmatig tussenprodukten getest door een
aantal toekomstige gebruikers. Deze gebruikers,die
geroutineerd waren in het opstellen van bedrijfseconomische adviezen,hebben ineen later stadium
van het project de ontwikkelde toepassingen bij hun
collega's geïntroduceerd. Per tak waren de organisatorische aspecten in handen van een projectgroep. Evenzo kon voor de inhoudelijke knelpunten
een groep van materiedeskundigen ge raadpleegd
worden.

Opgeleverdeprodukten
Gedurende de loopvan het project zijn de volgende
toepassingen enpublikatiestotstandgekomen:
- Raamwerken voor het opstellen van saldoberekeningenenarbeidsoverzichtenvoorvollegrondgroenteteelt en akkerbouw. De raamwerken bieden de
gebruiker demogelijkheid ompergewasdebenodigde normatieve saldoberekeningen en arbeidsorganisatieschema's optestellen enteonderhouden.
- Toepassing voor het opstellen van arbeidsbegrotingen. Met behulp van deze toepassing kunnen
bedrijfsspecifieke arbeidsbegrotingen opgesteld
worden.Metbehulpvangrafiekenkunnenarbeidsoverschotten en-tekorten zichtbaar gemaakt worden.
- Toepassingen voor het opstellen van rendabiliteits-enfinancieringsbegrotingen voor akkerbouwbedrijven en bedrijven met vollegrondsgroenteteelt. Metdezetoepassing kunnen ondermeer het
netto-bedrijfsresultaat endefinanciële situatievan
eendrietalalternatieve plannenvoor eenspecifiek
bedrijf wordendoorgerekend.
- Gebruikersdocumentatie. Om introductie en gebruik van de toepassingen te vergemakkelijken,
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zijn deze uitvoerig beschreven. Daarnaast is aandacht besteed aande achterliggende bedrijfseconomischetheorie.
Gedurende een opleiding van enkele dagen maakten bedrijfsvoorlichters akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt groepsgewijs kennis methetgeautomatiseerde bedrijfseconomische advies. Tegelijkertijd
werd het systeem in alle consulentschappen geïnstalleerdzodat menmetdeopgedane kennisaande
gang kon. Bijde afsluiting van het project werd een
exemplaar van de diverse produkten overhandigd
aandedirecteur Akker- enTuinbouw.
Inmiddels wordt het nieuwe systeem door praktisch
alle voorlichters gebruikt en behoort het handmatig
invullen en doorrekenen van de formulierensets tot
het verleden. Voor de vollegrondsgroentesector is
dit het eerste geautomatiseerde adviessysteem. De
be-langstellingvanuit depraktiserende land-entuinbouwalsmedevanuit hetonderwijs isgroot.
Tijdens de afronding van dit project is tevens nog
eenkleinespreadsheet-toepassing gemaakt voorde
economische afwegingtussen hetuitvoerenvaneen
bewerking ineigenmechanisatieofinloonwerk.

Samenvatting
Bedrijfseconomische advisering is een belangrijke
taak voor de voorlichtingsdienst. In 1988 werd met

behulp van het spreadsheet Lotus 1-2-3 een aantal
toepassingen voor de bedrijfseconomische adviseringontwikkeld engentroduceerd.Sindsdeintroductiewordendetoepassingen opgroteschaalgebruikt
bijhetopstellenvanbedrijfseconomische adviezen.
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Summary
Advisoryworkin farmmanagementisan important
taskof theDutchagriculturalextensionservice.In
1988, a set of Lotus 1-2-3 templates has been
developedto facilitatethefinancialandprofitability
analysis of arable and horticulture farms.Nowadaysmanyadvisorsusethetemplates to analyze
theactualsituationof thefarmand toevaluate the
profitabilityandconsequencesofalternativeplans.

Grondverspreiding door machines
So/7adheringbymachines
ir.Y.Hofmeester,PAGV

Inleiding
Het staat vast dat landbouwmachines grond verplaatsen door hun bewerkingen en via aan de machines hangendegrond.Opzichzelf levertdatweinig
problemen op maar wanneer daarbij ook bodempathogenen verspreid worden, kan dat wel gevaarlijk
zijn. Hoe gevaarlijk dat is, hangt af van het type
pathogeen (ishettegoedtebestrijden?) endemate
waarin grondverspreiding via machines bijdraagt
aan het totaal van verspreidingsmogelijkheden van
bodempathogenen. Om dat vast te stellen, moet
iedere verspreidingsweg gekwantificeerd worden.In
de afgelopen twee jaar is dat in samenwerking met
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het IMAG gedaan voor grondversleping met machines. Daarbijstondendevolgendevragencentraal:
1. over welke afstand wordt grond versleept door
bewerking met machines?
2. hoeveel grond blijft er aan machines hangen na
eenbewerking?

Methode
Grondverplaatsing is het eenvoudigst te metendoor
degrond meteenstof te merkendiegemakkelijkterugtevindenis,zoalszaden,perlietofeen kleurstof.
Nauittestenvantuinkers-,gele mosterdzaadenper-

