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1.INLEIDING
Van 25 juni-2juli 1961 werd doornevenstaande studiegroep een
bezoek gebracht aan enkele landbouwgebieden inEngeland.Het doelwas
zich daar teoriënteren omtrent debedrijfsvoering op degraanbedrijvenmet rundveehouderij.Mede in verbandmet vragen die zichin ons
land voordoen,op akkerbouwbedrijven op zware grondenmet weinig perspectief in dehakvruchtenrichting,werdhet wenselijk geoordeeld na
te gaan inhoever op Engelse graanbedrijvenmet rundveehouderijnuttige aanwijzingen of ervaringen verkregenkonden worden.
De Engelse landbouw is sinds de oorlog sterk in ontwikkeling.
Vooral de groterebedrijvenkenmerken zich door eenmoderne zakelijke
bedrijfsvoering.De omstandigheden inhet bezochte gebiedbleken,
vooral'wat debedrijfsgrootte-structuur betreft,sterk te verschillen
van desituatie inons land.
De oorzaak van deaanwezigheid van rundvee op de akkerbouwbedrijven wasveelal gelegen inbodemomstandigheden.Kunstweide - endus
veehouderij -werd opgenomen omdat men op-deze grondennaast degranen tgweinigmogelijkheden binnen deakkerbouwsector heeft.Demeikofme.stveehouderijop deze bedrijven was sterk gericht op een zo groot
mogelijk aantal dieren per arbeidskracht.Debeschikbare oppervlakte
grond leverdehierbij geenknelpunt op..De veehouderij op deze akkerbouwbedrijvenwerd dan ook qua grond niet intensief bedreven.Zomerstalvoederingof andere technische mogelijkheden voor intensieve graslandbenutting werden in deze gebieden niet aangetroffen.
Ondanks het feit dat dusniet voor alle elementen waarvoor de
studiegroep bijzondere interesse had, aanknopingspunten op de bezochte
bedrijven werden gevonden,werd van deontwikkeling van genoemdbedrijfstype inEngeland een duidelijk beeld verkregen.Met onderzoekers
vanbezochte instellingen enpersonen van deVoorlichtingsdienst kondenverschillende vraagstukken worden besproken.Van een enander wordt
in dit rapport verslag uitgebracht.Demedewerking van de plaatselijke
Voorlichtingsdienst was uitstekend,waardoor wij ons goed op de hoogte
konden stellen vandebedrijfsvoeringinhun werkgebied. Bijzonder
gastvrijwas dewijze waarop v/ijdoor de landbouwers op debezochtebedrijven werden ontvangen.
DeNederlandse Landbouwattaché* enhet Engelse Ministerie van Landbouw te
Londen zijnwijveel dankverschuldigd voor deorganisatie van deze reis,

2.DEBEZOCHTEBEDRIJVEN EHINSTELLINGEN
Bedrijfnr.1 26juni

.:'i.

LandbouwproefbedrijfteBoxworth-Cambridgeshire.
DitiseenvandeoverEngeland verspreide twaalf proefcentra
vandeNationale Landbouw/voorlichtingsdienst.Opdezeproefbedrijven wordtgewerktaanvraagstukkenvan hetdesbetreffende
gebied.Dewaardevandiversekunstweiden ophet opbrengstniveau
vanakkerbouwgewassen werd nagegaan.Deoppervlaktevanhet
proefbedrijfis414ha;degrondsoorteen zwarekalkhoudendekeileem.Ophetbedrijfwaseencontinu-droger voorgraanaanwezig'
en12ongeventileerde silo'svan500hl.Ketveewerd ineen
loopstalgehouden.

Bedrijfnr.2 27juni

BedrijfvanMr.Horwood -Flixborough Grange-dichtbij Scunthorpe
inLincoln (noord).Akkerbouwbedrijfvan 160haopgoedekleigrond
met25 %kunstweide enmestvee.Viermanvastpersoneel.Voorhet
graan warenaanwezigviergeventileerde,gemetseldestenen silo's
voor 1800hl.Maximale storthoogte 4,50m.Elektrischeluchtverhitter. Voorgraszaad wasernogeen zakkendroger.

Bedrijfnr.3

BedrijfvanKir.F.Alker-IsleofAxholme (inhetzelfdegebied
als hetvorige bedrijf).
Oppervlakte60ha.Intensiefbouwbedrijfmet40 %hakvruchten,
40 7a graanen20. % tweejarigekunstweide oplichtegrond.Arbeidsbezetting boermet zoon.Geeneigengraanbewaring.

Bedrijfnr.4 28juni

Bedrijfvant.ir.B.Stamp -V/ootton (middeninLincoln (noord)).
Akkerbouwbedrijf opkeileemachtige grond metveelstenen.Oppervlakte 330hamet 12 Xkunstweide voorhooiprodukten.Tienman
vastpersoneel.Continu-droger voorgraanmet oliestook.Acht
opslagsilo's vangegalvaniseerd staal.Tevens eenvloerdroger voor
graan,graszaad,hooie.d. Dezedroogruimtewerd tevensvoor aardappelopslag benut.Göenvee.

Bedrijfnr.5

BedrijfvanMr.H.A.
fciolett
-Ulceby (15kmvandekusttenwesten
van Lincoln).Oppervlakte525hawaarvan 40 %graan en45 %kunstweidemetmelkveehouderij:-loomelkkoeien ineenloopstal,1200
schapen en18manvastpersoneel.

Bedrijfnr.6

BedrijfvanLir.Nëttleton -Barton (zelfdegebied als 4). Oppervlakte 116ha,leemachtige grond met hoofdzakelijk graanenkunstweidemetveehouderij.Personeelsbezetting:boer,zoonentwee
vastearbeiders.Zelfgebouwde graandroog-enopslaginrichtingbestaandeuitvijfmetwarmeluchtteventileren opslagruimten.Verplaatsbare verhittermet oliestook.

Bedrijfnr.7 29juni

BedrijfvanMr.G.H. Parker-Northcotes(aandekust50km
ten zuidenvan Huil).
Oppervlakte 440hagoedekleigrond waarvan 45 %graan en18%
kunstweide engrasland metmestveehouderij.Achttienmanvast
personeel,tv/eecontinu-drogers met ongeventileerde engeventileerde opslagsilo's.Indelaatstewerdgraanmetniette
hoogvochtgehalte ( <23 X) gedroogd.I.ïestveeineendubbele
loopstal;250schapen,.

.

BedrijfvanKr.M.Buckley -WoldFarm (zelfdegebied als7 ) .

Bedrijf n r . 8

Oppervlakte.80haheuvelachtige leemgrond waarvan45 %graanen
35 %kunstweide engrasland metmodernemelkveehouderij.Loopstal.
Geen eigengraanbewaring. Vastpersoneel:2arbeiders en2meisjes.

Bedrijf nr. 9 30 j u n i

Nationaal Instituut voorLandbouwmachines enGebouwen -V/rest
Park-Silsoe-Bedford (100kmtennoordenvan Londen).
Hierwordto.a. onderzoek verricht ophetgebied vangraandroog-en
bewaarinrichtingen enloopstalinrichtingen voorrundvee..

Bedrijfnr.10

BedrijfvanMr.L.R.Farr-Streatley -Bedfordshire (zelfdegebiedals9 ) .Oppervlakte 560ha.Heuvelachtigekalksteengrond,
64 Zgraanen16 %kunstweide engrasland. Zestienmanvastpersoneel.Continu-droger voorgraan.Twaalfongeventileerde opslagsilo'svan250hl,d.i.15 %vande oogst.Inaanleg "bulk"opslag
voorgraanopeenbetonvloer.Moderneaardappelbewaring.Rechtstreekseverpakteafzetaan consumenten;400schapen.

Bedrijfnr.11 1juli

Bedrijfvande "N.V.OostEngelse Mij. voorOnroerend Goed"
("Thé EastAnglian Real Property Company Limited")-Cantley Norfolk.
DitiseenN.V,onderEngels-Nederlands beheer,welke o.a.een
grootlandbouwbedrijfexploiteert.Dedirecteur van hetlandbouwbedrijfvan25OOha,Mr.A.denEngelse,isvanNederlandsege-

""

boorte.
Erwarendriecontinu-drogers aanwezig eneen opslagcapaciteit
voor 30 Zvandegraanoogst;100melkkoeienwerdenin'eenloopstalgehouden.
Opditbedrijfwerden naastbouwland-engraslandexploitatie
moderne varkens-,legkippen-,slachtkuikens-enkalkoenenhouderijenaangetroffen.

-83« DELANDBOUW INDEBEZOCHTE GEBIEDEN
Engeland enl/Valeszijnverdeeld in graafschappen.Menkan
deze vergelijken met deprovincies inNederland. Engeland telt
k7 graafschappen,Wales 13.
Het gebied datwerd doorgereisd ligt tussenHuil enLonden.
De bezochte bedrijven enproefinstellingen zijn gelegen inde
graafschappenCambridge enBedford tennoorden resp.tennoorwesten van Londen,inhet noordelijk deelvan Lincoln (Lindsey)
dat ten zuiden vanHuilli'gteninNorfolk tenwesten vanhet aan
dekust gelegen Yarmouth.
Debodem wasmerendeels glooiend tot somsheuvelachtig. Slotenkwamen,behalve in de smalle vlakgelegenkustgebieden, niet
voor..De perceelscheidingen werden voornamelijk doorheggengevormd* Somswarenmuurtjes van losse stenen opgezet.Grind en
keienkomen nl. veelvuldig voor,ook in depercelen.Dit hangt
samenmet deontstaanswijzevan deze gronden.De grondsoort op
debezochte bedrijven varieerde nogal.'InCambridge werden zware
keileemachtige gronden aangetroffen,inBedford kalksteen- en
minder slibhoudende grondenmet een dunne bouwvoor op eenharde
kalksteenondergrond,, Debedrijven in Lincoln bestonden inde
lagere gebieden uit goede zee-of rivierafzettingen.DeNederlander
Vermuyden, die in de 17e eeuwhier debedijking en drainageinvoerde,bleekbij alle bezochte boeren in dit gebied (Lincoln)
eenberoemd man ennog een goede introductie te zijn.De glooiende grondenmeer landinwaarts bestonden uit licht tot zwaar slibhoudende lemen,dikwijls grinthoudend. OokinNorfolk was dit zo.
Opvallend doorhet gehele gebied was de grote oppervlakte
derpercelen. Grote aaneengeslotenvlaktenmet één gewaswaren
regel.Demeest voorkomende gewassen waren zomergerst, tarwe en
grasklaver kunstweiden met hier en daar eenperceel suikerbieten,
aardappelen of voederkool.Locaalwerden veel erwten voor conserven,aangetroffen."
Reizende langs de overal bochtige maar goed onderhouden
wegen hadmen dikwijlsmoeite eenboerderij teontdekken.Naast
het glooiende terrein was de grote oppervlakte der bedrijven
hiervan de oorzaak.

-9De b e d r i j f s g r o o t t e - s t r u c t u u r i n Engeland

verschilt sterk

m e t . d i e i n ons l a n d . Onderstaand z i j n h i e r v a n enkele s t a t i s t i s c h e
gegevens vermeld i n v e r g e l i j k i n g met die i n Nederland.
Tabel "/\. V e r d e l i n g van de b e d r i j v e n i n Engeland en i n Nederland over v e r s c h i l lende bedrij fsgrootten

% b e d r i j v e n met een o p p e r v l a k t e i n ha van

Totaal
J
aantal
f
bedrijven j
-ï:--1 ha j

Gebieden

Engeland en '','ales
Nederland

"529 600
^256 418

10

20

10

20

100

50

50

100

•+• —

29
40

15
28

17
21

22
10

15,
1

t -

Tabel 2 . V e r d e l i n g van de t o t a l e o p p e r v l a k t e c u l t u u r g r o n d i n Engeland en i n
Nederland over v e r s c h i l l e n d e b e d r i j f s g r o o t t e n
;
Totale opp^^vandetotaleopp.
cultuur1-5
15-10
grondin

Gebieden
•

Engeland enWales
Nederland

110-20

2

j.5
|21

\

9
! 51

r=r 100

;20-50 | 50-100

•

ha

9 796000
2280360 ; 11

ingenomendoorbedrijvenvan (inha)

25
;

50

••

•

'•

28,
;

5.5
7'

Bron: Engeland en V.'ales : S t a t i s t i q u e s de l ' A g r i c u l t u r e e t de 1 ' A l i m e n t a t i o n
1959 - O . E . C E . - t a b l e 5
Nederland
: M a a n d s t a t i s t i e k voor de Landbouw - mei 1961 - t a b e l 16 - C.B.S.

Tabel 1 geeft aan dat c a . h2 % van a l l e b e d r i j v e n i n Engeland k l e i n e r i s dan 10 ha, i n Nederland c a . 68 %. H i e r b i j moet
e c h t e r bedacht worden dat i n Engeland van deze b e d r i j v e n v e r moedelijk s l e c h t s een k l e i n deel t o t de c a t e g o r i e "hoofdberoep
landbouw" kan worden gerekend. Voor Nederland b e d r a a g t d i t ruim
de h e l f t . De Engelse s t a t i s t i e k geeft h e t n i e t aan.
Meer i n z i c h t geven h i e r de c i j f e r s van de g r o t e r e b e d r i j ven. In Engeland wordt 61 % van de grond g e ë x p l o i t e e r d i n eenheden g r o t e r dan 50 ha; i n Nederland b e d r a a g t d i t 7 %• Uit deze
c i j f e r s wordt e n i g s z i n s d u i d e l i j k dat b e d r i j v e n k l e i n e r dan kö
ha i n Engeland t o t de k l e i n e b e d r i j v e n worden gerekend. Het zogenaamde "Small Farmer Scheme", d i t i s een w e t t e l i j k e r e g e l i n g
t o t hulp aan k l e i n e landbouwbedrijven, g e l d t dan ook voor b e d r i j f s o p p e r v l a k t e n van 8 - ^ + 0 h a .

•10Ook debezochte gebiedenkenmerkten zich, zoals opgemerkt,
doorvele grote bedrijven.Het aantal bedrijvenmet meer dan
200hawasin deze graangebieden nog 2à3maal zo groot als
gemiddeld inEngeland,Meer dan 80 %van de grond werd geëxploiteerd opbedrijven groter dan kOha.Enkele gegevens hieromtrent
zijn opgenomen in debijlagen 1en2.
Debedrijfsgebouwenbestonden veelal uit een verzameling
oude enniet tebest onderhouden lage schuren enschuurtjes.
Dikwijls vielhierbij eennieuwe grote open of aan één zijdedichtekapschuur op.
^ n tabel 3 zijn een aantalkencijfers vermeld van de landbouw in debezochte gebieden.Ter vergelijking zijn ook degegevens opgenomen van Engeland-totaal envanNederland.
Hieruit blijkt dat debezochte streken in de eerste plaats
akkerbouwgebieden waren.60 tot 80 %van de grond bestaat uit
bouwland.60 tot 63 %vanhet bouwland was volgens destatistische gegevens in 1959bezetmet graan,vooral zomergerst en
in:de tweedeplaats tarwe.

:

12tot 18% vanhet bouwlandareaal in deze gebieden wordt
ingenomen doorkunstweide enklavers.Hierbij zijopgemerkt dat
kunstweide inEngelandstatistisch bijhet bouwland wordt gerekend.Eenzelfde indeling voorNederland leert dat in dekleigebieden vanons landmet akkerbouw engemengd bedrijf 5»7 %
vanhet bouwland bestaat uitkunstweide enklavers.
Uit deze enandere gegevens omtrent deveebezetting blijkt
datmelkvee 'indeze akkerbouwgebieden eeniets grotere rol
speelt dan demestveehouderij,Duidelijk blijkt echter dat ook
het mestvee hier zeer belangrijkis.
Schapen vormen eenbelangrijk deelvan deEngelse veestapels.Varkens enkippen werden in deze gebieden op sommige
bedrijvenin grote eenheden gehouden.Naarverhouding zijn deze
produktiesinEngeland vanminder belang daninNederland zoals
uit tabel 3blijkt.

•11-

Tabel 3. Bodemgebruik,veestapelendeinloondienstindelandbouwwerkzame
personenin1959indebezochte gebieden,inEngeland-totaalenin
Nederland 1)

Onderwerp

Bedford

Oppervlakte landbouwgrond

94000ha

;Blijvendgrasland
-, ,:flatuurweiden
0
SGroenteenfruit
|Bouwland

Graafschap
LincolnN
Cambridge (Lindsey)
332000ha

107000ha

Engeland en
Wales totaal

Nederland

9 659000ha

2 331000ha

Norfolk
417000ha

27
1
10
62

14
1
5
80

25
1
3
71

18
4
7
71

38
9
3
50

55
5
40

8

12
6

18
3

13
1

32
3

7
-

16
49
61
637

16
12
40
61
558

30
19
92
29
781

29
19
20
51
1146

56
20
135
46
836

131
16
23
112
1895

22
37
5
2
3
7

22
28
7
2
9
6

17
38
5
1
4
13

16
24
8
1
1
4
4

13
8
13
15
5
4
16
10

6
6
12

5
3
18

8
1
13

7
3
32

9
7

18780
68
4
6
5
7
10

.36030
70
3
5
5
8
9

544999
68
5
7
5
8
7

91500

Vanhetbouwland:
%kunstweide enklavers
%bewerktbraakland

18

Veestapel per 100halandbouwgr.
iRundvee-vrouwelijk
|Rundvee-mannelijk
sti^Schapenenlammeren
jVarkens
[Gevogelte

29

Gebruikvanbouwland
fTarwe
22
!Gerst
33
jHaver
6
Rogge
-•
Menggraan
o,jErwten enbonen
1
°'iAardappelen
8
'Suikerbieten
1
IDiversegewassen (inEngeland
|voornamelijk voedergewassen
ialsvoederkool,knollen,ivoeI iderbieten e.d.)
j
3
|Bewerkte braak
j
8
'.,Kunstweideenklavers ! 18

!

I

Inloondienst oplandbouwbedrijvenwerkzamepersonen
Totaalaantal
vast-mannelijk
vast-vrouwelijk
%^lost-vast-mannelijk
jlos-vast-vrouwelijk
|los-mannelijk
| Llos-vrouwelijk

;
|
j
'•
;
;

6 996
70
4
6
5
7
8

j
7 132
70
3
6
5
9
7

1)DeNederlandse gegevens zijnverwerkt totdeEngelsestatistische indeling.
Bron:Engeland-MinistryofAgriculture,Fisheriesand Food-Statistics Division
Nederland -Verslag overdelandbouwover 1959- Ministerie vanLandbouw enVisserij
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" ':In'destreken diev/e-doorreisdenwerd veel zomergerstverbouwd.Haver werd weinig geteeld- Rogge enmenggraanhebben we
inhet geheel niet gezien» De graangewassen hadden over hetalgemeen eennaar onze begrippen lichte stand,
De:stand van de aardappelen was veelalmatig.Het gewas
was laat in ontwikkeling. Nachtvorstschade wasin verschillende gevallenmede deoorzaak.Enkele boeren waren bezig deaardappelen om teploegen.Vroege aardappelen werden veel geteeld.
InBedford meer dan 2.5 %van het totale aardappelareaal,inLincoln (Lindsey) 16%.
De suikerbieten v/areninverhouding beter dan de aardappelen
maar ook tochmatig in stand naar onzebegrippen.
Dehooioogst van dekunstweiden was vrijv/elgebeurd.Oppers
ofruitershebben wehaast niet gezien,welvelepercelen waar
het inpakjes geperstehooi inbepaalde stapeling van zesofacht
pakjes stond na te drogen» Niet zelden ookwashethooiin ronde
bossen gebonden.
Het blijvend grasland had dikwijls eenwat parkachtig aanzien door de oude eiken en andere individuele bomen diemen
hier en daar in depercelen laat staan.Debeweiding in deze
gebieden was veelal extensief metmelkvee,mestvee of schapen.
Het gebied heeft over het algemeen een droger klimaat dan
onsland. De regenval inBedford bijvoorbeeld bedraagt gemiddeld 58Omm (Nederland gemiddeld 720 mm), Inhet noordelijk
deel vanLincoln is de regenval ongeveer gelijk aan die inNederland.

:

-134 . DE GRAANVERBOIffl
a . Algemeen
Debezochte gebieden behoren,tot debelangrijkstegraangebieden van Engeland.Zoals opgemerkt nemen zomergerst en tarwe
samen50à 60 %vanhet bouwlandareaal inbeslag d.i.ca. kO %
van de cultuurgrond.
De schaal waarop gewerkt werd op debezochte bedrijven is
een andere danwijin onsland gewend zijn.Het bedrijf van 60
ha datwebezochten werd als eenklein bedrijf beschouwd.enals
eengezinsbedrijf geëxploiteerd.
De graanverbouw in deze gebieden is tot een zeer eenvoudig
schema teruggebracht.Nahet zaaien wordt nietmeer in depercelen gewerkt.Onkruid wordt alleen chemisch bestreden.Debemestingscijfers die onsop deverschillende bedrijven werden.,
opgegeven varieerden sterk.Op alle bedrijven werd veel of uitsluitend van samengestelde meststoffen gebruik gemaakt.
DeN-bemesting voor tarwe engerst.varieerde van h-O- 90kg
zuivere stikstof per ha.Het bedrijf C+) 1)waar 90kg werdgegeven diende dit opwintertarwe in driemaal toe,nl. 20kginde
herfst,30kg direct na dewinter en40kg in april.Op ditbedrijf werden hoge opbrengsten verkregen.
Op verschillende bedrijven wordt een zeer frequente graanverbouw toegepast. Debemesting wordt daarbij geleidelijkopgevoerd. Op bedrijf 10bijvoorbeeld noteerden we als bemesting
bijmeerdere jaren gerst na elkaar:
1e jaar
40N
22P 2 0 5
22K 2 0

2e jaar
60N3k P 2 0 5
3^K ? 0

3e Jaar
80N"
45P 2 0 5
.
^5K 2 0

'

Meer dan 80kg Bwerd hier nooit gegeven.Vier àzes jaar
zomergerst na elkaar op eenperceel ishier niet zeldzaam.
Ookwaren erpercelenmet een zeer veelvuldige tarweverbouw.
Ophetproefbedrijf (1) werd veel studie gemaakt van problemen
(onkruid, ziekten e.d.)die samenhangenmet frequente graanverbouw.
1)Tussen haakjes geplaatste cijfers duiden bedrijven aan.

Bij de oogst wordt hetmaaidorsen algemeen toegepast.Het
stroblijft ophet land achter,voor zovermenhetniet op het
eigenbedrijf kan gebruiken.Bij de graanverbouw rekentmen dan
ookmet oppervlakten van30à^-0haperman.
•Veel voorkomende rassenwaren Proctor-zomergerst enJufyzomertarwe.Het wintertarwe-areaal,hoofdzakelijkCappelleDesprez,was geringinverbandmet deookhier slechteweersomstanddedenin de herfst van 1960.Wintergerst kwam niet
voor...Ee.zomergerstwerd.voor een deel alsbrouwgerst afgezet.

b. Wilde haver
Velepercelen waren sterkbezetmet duist enwildehaver,
Inbepaalde gebieden o.a.in Cambridge,was debezettingmet
wilde haver een dringend probleem geworden.Ditwas allerwege
in dit gebied zelfs vanuit deauto'gemakkelijk te constateren.
Ophet-proefbedrijf teBoxworth (1)werd aan de bestrijding
veel aandacht besteed.
Chemische bestrijding achttemen'indepraktijk totnu
toenietmogelijk. Welwaren enkele nieuwemiddelen inbeproeving waarvan in denaaste toekomst enig succes verwachtmag
worden.
Debelangrijkstekiemperioden vanwilde haver liggen in
het vroege voorjaar eninaugustus.Op deze zware grondenmet
zeer frequente graanverbouw zietmen alsbestrijdingsmethcden:
1. Intensieve enherhaalde grondbewerking inhet voorjaarmet
het accepteren van een daardoor verlate zaaivan zomergraan
Enige uitkomsten van onderzoekingen teCambridge (1)laten
wehier volgen.
Tabel h. Opbrengsten_en wilde-haverbezetting bij vroegeenlate zaaivanzomergerst

Object

i
.
;Aantal vjilde-haverplan-;
Gerstopbr. in keperna it,e D
,,
.
i -..
--•--•• - \
E£-r~-arje-.^Ar.0ogs:t-.-1
i 1958
1959 ! I960 ;1958 ! _ 1 9 5 9 ! 1960!
;

Vroege zaai
Late zaai

! - . , . •

j 3550
4875 ' >•49^0 ; 200
j 3010 \ 4375 j 3825 ' 8 j

!.

..

i-

150 ! 225 j
2 ;
2I

|

De vroege zaai -ras Proctor -vond rond 20'maartplaats,
delate zaai -rasRika -vond naintensieve grondbewerking
rond 1meiplaats.
De gemiddelde opbrengstvermindering door delate zaaiwas
ca. 700kgper ha.Afgezien van de extra grondbewerkingskosten
was hiermet een doeltreffende terugdringing van dewilde haver
dus eenbedrag van ca.ƒ 175perha gemoeid over eenlange
re.eks.van.jaren (bijvoorbeeld 6 jaar lang telkens als er graan
wordt'verbouwd).

.::

--

---'•'

'•-

De niet onaanzienlijkeoppervlakte bewerkt braaklandin
deze gebieden (8 %vanhet bouwland inBedford en 6% in Cambridge, zie tabel 1)met zomeruitzaaivanvoederkool ende
vele late percelen zomergerst v/elkewe aantroffen,moeten mede
aan ditwilde-haverprobleem worden toegeschreven,
2. Langjarig gebruik_alskunstweide
Naast de graanverbouw neemt de gras-klaverkunstweide een
belangrijke plaats op deze bedrijven in.Gok ophet vermelde
proefbedrijf werd hieraan veelonderzoek besteed.Wekomen
hierop nognader terugv/atbetreft deinvloed op debodemvruchtbaarheid op^deze zware gronden.
Menheeft vastgesteld dat degebruikelijke 2-of 3-jarige
kunstweide minder, en een 6-jarigekunstweide zeer doeltreffend
iswat dewilde-haverbestrijdingbetreft.Na 9 jaar kunstweide
was dewilde haverpraktisch'verdwenen,.We gevenonderstaand enkele cijfers van het desbetreffende onderzoek.
Hierbijwerd vanherfst 1953 afieder jaar een gedeeltegeploegd van eenop datmoment 3 jaar oudekunstweide,waarvan
bekend was,dathet perceel veel wilde haver bevatte.Hetonderzoek werd invijf herhalingen uitgevoerd.
Tabel5.Bezettingmetwilde haver naverschillendekunstweideperioden

|

Aantalwilde-haverplantenperare

Object

!1954-na3-jarige kunstweide
•1955-na4-jarigekunstweide
I1956-na5-jarige kunstweide
1957-na6-jarigekunstweide
1958-na7-jarigekunstweide
1959-na8-jarigekunstweide
i960-na9-jarigekunstweide

950
275
200
7
3
j
j

1
0
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c.De graanoogst
Zoals gezegd werd in deze gebieden hetmaaidorsen algemeen
toegepast. Indit verbandkan opgemerkt worden datin 1959over
geheel.Engeland 17maaidorsers per 1000ha graan aanwezigwaren
tegen,inNederland 5,6„ Debedrijfsgröotte en deoppervlakte granen
op debedrijven in,debezochte gebieden waren van dien aard dat
de exploitatievorm van dezemachines geenproblemen oplevert.
Op alle.door onsbezochte bedrijvenkon dan ook een,vrijwel,optimale benutting van demachinecapaciteit bereikt worden.Als
norm werd onsvoor dit gebied opverschillende bedrijven 10ha
graanper voet snijbreedte genoemd.Deklimatologische omstandigheden in deze gebieden zijn,wat.de regenval in deoogstperiode betreft,gunstiger danin onsland.
Op debedrijven op goedekleigronden inhet noordelijk deel
van Lincoln werden onsopbrengsten genoemd die op of tegen het
niveau liggen van onze zeekleigebieden (^000kg tarwe en^500
kg zomergerst). In de geaccidenteerde streken van Lincoln en
Norfolk enin de gebieden Cambridge enBedford liggen de gemiddelde opbrengsten echter aanzienlijk lager,mede tengevolge van
de grondsoort enhet iets drogereklimaat.
We verzamelden hierover devolgende gegevens.
Tabel6. Gemiddelde graanopbrengsten indebezochtegebieden
;

'Korrelopbrengstinkgper
Graansoort

j•'Bedford

T a r w e ••••'•'••"•'• '-•

Zomergerst
Haver

.

3000 •
2700
2400

iCambridge
;
i

3200
2850
2700

ha (1950t/m

1959)

;LincolnN

I Norfolk

!

i 3300
! 2900
j 2800

!

2900
2650
2600

Ter verdere oriëntatie op dit terrein vermelden wehier
enkele totaal-cijfersvoor Engeland invergelijking met die
voor Nederland.
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Tabel7.Gemiddelde graanopbrengsten inEngeland eninNederland
!
Graansoort
--

_.-

Tarwe
Zomergerst
Haver
Rogge
Gemengd graan

EngeJ and en'..'s

j Gera, opper-!
vlakte in j
; ha ('50-'59)i
| 854000
i 823 000
! 638 000
!
17Q00
| 242 500

!
1
!
;
!

Nede rla nd

îles

Gem.opbr in kg/ha (50-69)!
korrel

I

2950
2750
2450
2350
2450

!
i
;

stro
2400
1850
2250

;
j
;
j
>•

!

;

Gem. opbren gst in kg/ha
i
korrel
stro
il50.=25ai._-.J - _Q5?-=I5ÄL

::

3650
3500
3200
2800
3000

!
i

I

Bron:Engeland:Agricultural Statistics 1959/1960-iïinistryofAgriculture,
Fisheries andFood.
Nederland:Verslagen overdeLandbouw-ministerievanLandbouwenVisserij

Hoewel in andere gebieden vanEngeland stroprijzen van bijvoorbeeld ƒ 80,-per tongelden (naarmen onsmeedeelde), werd
het,stro op debezochte bedrijven slechts geoogst voor zover
menhet ophet eigenbedrijf nodighad.Depers- entransportkostenmaakten,oogstvoor deverkoop niet aantrekkelijk.Daar
in onsland deoogst van een zo goedmogelijke kwaliteit stro,
in verband met het feit dat de stromarkt structureel krapper
wordt,ook in.denaaste toekomst vermoedelijk in demeeste'
graangebieden wel aantrekkelijk zalblijven,verschilt de situatie in deze dus sterk.

d.Het drogen en de opslag
Op debezochte bedrijven werden verschillende droog- en
opslagsystemen aangetroffen.
Een stortputmet eenhierin opgestelde vaste elevator
(jacobsladder)wasalgemeen.Op degrote bedrijven (1, ^> 7,
10en 11)werd gedroogd in een continu-droger.Hierin wordt
duswarme lucht door eenlangzaam zichvoortbewegende dunne
graanlaag gevoerd. Deze drogershebben een grote capaciteit
- op deze bedrijven van 1tot.3 tonper uur - envergen een
investering vanƒ 12000 totƒ25000 alleen voor het drogen.
Zevereisen voortdurend toezicht.Opindividuele••landbouwbedrijven inons land zijn dergelijke drogers slechtsop een
zeer beperkt aantal bedrijven rendabel te exploiteren.

4350
2400
3550
4400

Tussen de droger en deopslagsilo's was ook vrijweloveral een schoningsinrichting opgesteld met zowel wind- alszeefreiniging.
Het verticale transport in deinstallaties vond plaats
door.middelvan elevatoren,het horizontale transport via
transportbanden of -gotenmet redler-ke.ttingen.De geheleinrichting op deze grote graanbedrijven isvergelijkbaar met de
outillage van eenniet tegroot graanpakhuis hier telande.
Op eenpaar bedrijven (2,6)was geen speciale droger
aanwezig.Het graanwerd hier in2{- h%meter hogeopslagsilo's gedroogd. Op debodem washiertoe eenluchtinlaat met
luchtverdeelsysteem aangebracht.Afhankelijk van de omstandigheden (toestand buitenluch/t,graanvochtgehalte)werdmet al
of niet verwarmde,lucht doorgeblazen;opbedrijf (7)warendergelijke silo's naast drogers aanwezig.
DeEngelseregeling waarbij op investeringen, die leiden
tot verbetering van deonroerende bedrijfsuitrusting, 1/3 subsidiekan worden verkregen,heeft deze droging in silo'snaar onze
indruk bevorderd. Een speciale drogermet bijbehoren valt n.1. ...
niet onder desubsidieregeling, silo'smet vaste transportapparatuur wel.Hierdoor isnaar ons gevoelen in sommige geval- '
len eenminder goed geheel tot stand gekomen omdat deinrichting voor droging enlangdurige opslag isbedoeld.
Het vochtgehalte waartoe in demeeste gevallen werdingedroogd was laag {ïh %). Bovendien werd het graanminstens êên
maalomgezet.
Inverband met delage prijs voor elektriciteit (gemiddeld
3 T centperkWh)kwamen ook elektrische luchtverhittersveelvoor.
De silo's op debezochte bedrijven waren vanholle bouwsteen,
geprefabriçeerde betonelementen, terplaatse gestort beton,gegalvaniseerde staalplaten ofvan hout.Men verwachtmeer gebruik
vanmetaal (o.a. aluminium).
Op enkele bedrijven in Lincoln warenmet silo's van bouwsteen
ongelukken gebeurd,waarvan een twee-talmet dodelijke afloop.
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De oorzaak was gelegen in onvoldoende kwaliteit van de
specie en onvoldoende verankering met als-gevolg het breken
van dewanden.Hiertegen,.werd••danook uitdrukkelijkgewaarschuwd.
Uit onze informatie op verschillendeplaatsenkwam naar
voren datmenin deze gebieden...150-à200 tonprodukt welongeveer hetminimum achtte voor een eigen gemechaniseerde
droog- enopslagvoorziening. Beneden dezehoeveelheden achtte
men contracteren met eenhandelaar eenbetere weg o.a. de
bedrijven (3)en (8).,Coöperatieve voorzieningen op ditterrein zoals wij diekennen hebben we,indeze gebieden niet
aangetroffen,
Op vele bedrijven wordt de graandrocg- enopslaginrichting door deboer zelf gebouwd» Verschillende Boeren vonden
nl.ookbij grotere hoeveelheden produkt derentabiliteit
twijfelachtig tenzij zeer rationeel tewerk werd gegaan.
Op bedrijf (10)metmeer dan350ha graan gingmen deopslagcapaciteit in betonnen silo's,die slechts voor.15 %vande
oogs.tvoldoende was,nietuitbreiddenals zijnde te duur.Het
graan wordt hierna droging op eenvloer van beton gestort.
In devloer is eenplastic zeilgemetseld om.vochtopdrac>ht
tegen te gaan en devloer droog teheugen.Met eenvijzel met
een capaciteit van 30 tonper uur ofmet een tractor met een
schuif ervoor,kan het graan van de vloer in de stortputworden geschoven en deormiddel van eenin de stortput geplaatste
elevator.omhoog gevoerd worden voor aflevering,'ofin zakken
oflos.Dit schuurgedeelte kan in deperioden dat geen gestort
graan op.de 'retonvloerligt voor andere doeleinden benutworden.
Op éên der bezochte bedrijven {h) wasnaast de droog- en
opslaginrichting voor.granen een schuurtje alsbedrijfsdroger
ingericht. Devloer lag op wagenhoogte. Onder devloer konmet
een tweetal ventilatoren alof.niet verwarmde lucht toegevoerd
worden door3kanalen, In debovenkant van de-zekanalen waren
gatenuitgespaard waarop graszaad enandermateriaal'in zakken
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gedroogdkon worden.Om hooi,klaver of dergelijke produkten
te drogen werden oyer dezekanalen metalen roosters oppootjes gelegd.Tevens konden hierop aardappelen worden opgeslagenmetbuitenluchtkoeling« Dezeboer werkte dusin eenrichting alsin onsland op deproefboerderij "DeEest"inde
Noordoostpolder wordtbeproefd.
Op eenbedrijf (2)werd nog eenander type zakkendroger
aangetroffen welke voor graszaad werd benut.Bij tankmaàidorsen zijndergelijke drogersvoor gemaaidorst graanniet
meer oppertuun. . ' ' • • • •
InEngeland zijnverschillende typen vloerdrogers ingebruik opkleinere graanbedrijven.Wij troffen deze op debezochte bedrijven niet aan.Deze droogvloeren waarop b.v.1
tot5 tonin één keer gedroogdkanworden,worden veelalmet
enigehelling aangelegd.Het graankan na droging gemakkelijk
in een ervoor liggende stortgoot of stortput worden gewerkt
om vandaal4met een vijzel of elevator in deopslagruimte te
worden gevoerd«.
Vermelden wenog dat op één derbedrijven (10)waar totnu
pneumatisch graantransport werd toegepast dit systeem werd verlaten..De ervaring was dat;hette duur was en teveelstofontwikkeling teweegbracht.

Concluderendmoet dus gezegd worden dat ophèt gebied van
degraanoogst,.het drogen en deopslag deomstandigheden in
deze Engelse graangebieden sterk verschillen van die in ons
land.Doorhet negeren vanhet stro is de graanoogst eenvoudig.
De oppervlakte graanper bedrijf is erover het algemeen groot
genoeg om zelfstandig voldoende benutting van decapaciteit van
grote,zelfrijdende tankmaaidorsers tebereiken.
. O p deze grote graanbedrijvenis (nog)geenuniverseel
droog- en.opslagsysteem naar voren gekomen.Deinvesteringen voor
deluchtverhitter, continu-droger, verticale enhorizontale transportapparatuur,.schoningopslagsilo^ e.d. warenop verschillende
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van deze grote graanbedrijvenper ton graan hoogb.v.ƒ150,per tonofmeer.Algemeen werd de rentabiliteit van dezeinrichtingen door debetreffende boeren telaagbevonden.Men
zoekt naar goedkopere en eenvoudiger oplossingen.
Aanleg in eigen uitvoering om deinvesteringen naar omlaag tebrengen werd zeer belangrijk geacht.Ditisookin
onsland eenvoorname factor.
Beproevingen van conditionering met alleen onverwarmde
lucht werden nietaangetroffen»
Het tarief voor loondrogen en-opslag isinEngeland gemiddeld ongeveer alsvolgtper 100kg:
bij een vochtgehalte van
20 %
Kosten voor transport

22 %

0,75

0,75- •

Droogkosten

1,80

2,20

Opslagkosten

3 T etper week

Verwerkingskosten

0,37

•3i etper week
0,37'

Zoals reeds opgemerkt wordt tot ca.'14 %ingedroogd.Het
is tegen deze•tarieven dat deEngelse boer zijn eigenkostenpositie moet afwegen.Coöperaties ophet terrein vangraandroging en-opslag waren in deze gebieden niet aanwezig.

e. De-graanprijzen

...

-• — •

•••••• De-basisgarantiepri'js voor tarweväri""oogst"1"9Ó1bedraagt
voor deEngelseboer•ƒ26,90per"'100'kg"mét'eenvochtgehalte
van ca. 17 %•Hierbij geldt onderstaand prijsverloop:
Afgeleverd juli

t/m september: f 2k,60 per 100kg

Afgeleverd oktober

t/m november :ƒ 26,10per 100kg

Afgeleverd december

t/m februari :ƒ 27,50per 100kg

Afgeleverd maart

t/m april

:ƒ 29,10per 100kg

Afgeleverd mei

t/m juni

:ƒ 29,50per 100kg

Het prijsverschilover 10maanden bedraagt dusca.ƒ5,of gemiddeld ca.ƒ0,50 per 100kg per maand.
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Voor gerst is de garantiebasis voor oogst 1961 ƒ 2?,55
per 100 kg. De Overheid berekent'aan'het eind van het leveringsseizoeh de landelijk gemiddeld op de vrije markt door de boeren ontvangen prijs. Voor zover die prijs lager is dan de garantieprijs wordt dit verschil aan de boeren uitbetaald. Hierbij worden de volgende kortingen of toeslagen in acht genomen:
bij aflevering in juli

t/m oktober

:- ƒ 0,70

"

"

" november1/m december : garantiebasis

"

"

" januari t/m februari :+ ƒ 1,-

"

"

" maart

t/m juni

:+ ƒ 1,50

De laatste jaren was deze nabetaling voor gerst niet gestaffeld. Aan het eind van het leveringsjaar werd dus het verschil per 100 kg berekend tussen de landelijk gemiddelde vrije
marktprijs en de garantieprijs aan de boeren uitbetaald. Bewaring bleek daarbij veelal niet rendabel te zijn daar de
vrije marktprijzen niet opliepen bij de vordering van het
seizoen.
Bovenstaande prijzen zijn op de gemiddelde omstandigheden
in Engeland afgestemd. Voor de bezochte gebieden werden ze gunstig geoordeeld.
l/Ve merken hier ten slotte nog op dat bij alle personen,
waarmee we in aanraking kwamen, maar vooral bij de boeren,
grote interesse voor de gemeenschappelijke markt (E.E.G.)bestond. Men was in deze gebieden van gevoelen de graanconcurrentié met het vasteland van-Europa aan te kunnen.

1. Nationaal Instituut voor Landbouwmachines en Gebouwen; voorheen
een oud grafelijk landgoed
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2. W i l d e haver v o r m t een probleen

5. Een eenvoudig graanbeluchtingssysteem

3. Pakkenslede voor vijf pakken hooi

U. De pakken worden in deze stapeling van
de slede geschoven

6. Op de grote bedrijven w o r d t het graan los gestort afgeleverd
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5.KUNSTWEIDEOPZWAREGRONDEN
Mede in verband met het doelvan dereiswerdeninteressanteproefnemingen bezocht ophetproefcentrum van3^+0ha te
Boxworth inCambridge,Hier werd in 1951begonnenmet eenonderzoek naar dewaarde-vahkunstweide voor de bodemvruchtbaarheid
van zware gronden.In dit gebied met overwegend graanverbouw
op de zwarekeileemgronden is aardappel- enbietenverbouw niet
goedmogelijk. Dit ishoofdzakelijk een gevolg vanoogstmoeilijkheden vooral bijietsvochtige weersomstandigheden. •-•
Erwordt onderzoek uitgevoerd naar deopbrengst vandiverse soortenkunstweiden en dewaarde van deze kunstweiden
voor debodemvruchtbaarheid. Dit wordt verricht doorvergelijkingvan devolgende vier vruchtwisselingen:

suikerbieten

luzerne

tarwe •

f!

rodeklaver

11

Idem
(beweid)

gras-kla/er
kunstweide
(gemaaid)

• ti.

1!

ti

aardappelen

aardappelen

aardapplen

aardappe

tarwe

tarwe

tarwe

tarwe

gerst

gerst

gerst

gerst

Op alle velden werd hierbijnog eenhoge en eenlageNbemesting vergeleken.We geven hier enkele uitkomsten.
Tabel 8. Gemiddelde opbrengstverhoudingen in de periode 1952 - I960 van luzerne,
'•'•klaver en kunstweiden te Boxworth op'zeer zware'keileemgrond

Gemiddelde verhoudingen van de.opbrengsten aan

lS^.^.^^.ÄKES-..^zk§^.r^QJ^ßZ5JL-h&^^lim.

kgds/ha Opbr._v._1-j.
• ' 1e'jaar
Object

'Gras-kJa^er kunstweide
igemaaid
'1-jarige rode klaver
Igemaaid

'2è''jaar

K-bemesting..
;

N-bemesting

:>:;N—bemesting __J

laag ; hoog "'•.'• laag_;_ hoog j

laag

•ho'<ög"

100

107

127

125

128

127

83

95

83

97

67

80
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Delage enhogeN-bemesting gegeven alskalksalpeter was
alsvolgt:
Luzerne -gemaaid:laag- geenN
hoog -25,5kgNieder voorjaar
Gras-kHarerkunstweide - gemaaid ofbeweid:laag -25»5kg Nieder
'
voorjaar
hoog-39-»^kgN-ied-er
voorjaar
65,6kg Ninhet
verdere groeiseizoen
Rode klarer - gemaaid: geenN
Menmeende datop deze zwarekalkhoudende keileemgrond
luzerne en1-jarigerodeklaver bijlage stikstofbemestingen
aanzienlijk hogere droge-stofopbrengsten gaven dan een grasklavarkunstweide.Bijluzerne gaf een stikstofbemesting in
het eerste jaar eenkleine eninhet tweede en derde jaar geen
hogere opbrengsten.Bij degras-klarerkunstweide gaf opvoering
van de stikstofbemesting eenaanzienlijk hogere opbrengst.Bij
105kg zuivere Nper hawerd nochtans het luzerne-opbrengstniveau noglangnietbereikt.

Omtrent deinvloed van bovenstaande groenvoeders enkunstweiden ophet opbrengstniveau van de andere gewassen werden ons
devolgende gegevens verstrekt zoals die totnu naar vorenkwamen.
Tabel9.Gemiddelde o'pbrengstverhoudingen indeperiode 1952-1960naverschillendeklaversenkunstweiden.
l

Aardappelen

Object

Opbrengstmet75kg
Nna3-jr.luzernegemaaid =100=22,5
tonperhe 1
150kgN

75kgN
Na3-jr-luzernegemaaid
Na3-jr.gras-klaverkunstw.bew.
Na 3-jr.gras-klaverkunstw.gem.
Na1-jr.rodeklaver-gemaaid

j

Wintertarwe
Opbrengstmet37,5kg
Nna3-jr.luzernegemaaid =100=6300kg
perha

37,5kgNJ 75kgN

£omergerst
Opbrengstmet25kg
Nna3-jr.luzernegemaaid =100=4500kg
perha
25kg N!

50kgN

;
100

101

100

! 105

100

110

97

108

i

94

|

97

92

j

|
83

93

;

89

Î

| 101

84

97

j 110

103

93

i 105

i
94

91

j

99

I
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Daar van de gewassen tarwe en gerst,van deze6-jarige
vruchtwisselingen nogmaar êénopbrengst vergelekenkonworden is deperiode bij een dergelijk onderzoek nog veel tekort
naarmen stelde omhieruit conclusies te trekken.Medeuitandere ervaring werd onswelhet volgende meegedeeld voor hun
gebied:
Luzerne heeft op deze gronden de gunstigste invloed ophet
opbrengstniveau van degewassen» Opvoering van destikstofbemesting doet:deverschillen geheelofbijna geheel verdwijnen.De
rentabiliteit vanopname van eengras-k]arerkunstweide in het
bouwplan op deze gronden zalvooral viahethouden van een veestapel bereikt moeten worden.
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6.DERUNDVEEHOUDERIJ NAAST AKKERBOUW

a. Algemeen
Onze belangstelling gingvooral uit naar het bedrijfstype
met rundveehouderij naast hoofdzakelijk graanverbouw. Inderdaad
werd deze combinatie in debezochte gebieden veel aangetroffen
voor zover deboderaomstandi^iedenhiertoe aanleiding gaven.In
de gebieden of op debedrijven waar goede voorwaarden aanwezig
warenomnaast granen ook hakvruchten teverbouwen,werd weinig
vee aangetroffen.De zeekleibedrijveninLincoln b.v. zijn veelal zuivere akkerbouwbedrijven»
Debodenomstandigheden dienaast degraanverbouw totrundveehouderij leiddenwaren:
1.De zwaarte van de grond.
Hetmechanisch oogsten van aardappelen enbieten op deze
gronden wasniet goed uitvoerbaar of testerk afhankelijk
vanhetweer- Om deze redenwerdkunstweide in devruchtwisseling opgenomen.
2. Sterkehelling van een aantalpercelen.
Dezehellingen lagen of inblijvend grasland ófinkunstweide dieom de2ä3 jaarwerden omgeploegd en directheringezr.aid.

Deveehouderij wasop allebezochte bedrijven sterk gericht
op eengrote opbrengst perman.Veelal werd ofmestvee ofmelkvee gehouden, somsbeide,
Op demeeste bezochte bedrijven werdhet veeinloopstallen gehouden. Dit veewordtmeestal onthoornd.Men tracht de
factor hoornloos bij deBritish Frisians in te fokken.We zagen
reeds een stier die deze factor bezat alwashijnog fokonzuiver
hiervoor.

b. Een rationeel bedrijf
Als een goed voorbeeld vanmoderne rationelebedrijfsvoering werd ons o.a. bedrijf (8)genoemd. Ditwas eenbedrijfvan 80hamet:
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36ha graan
16ha conseryenerwten
21ha3-jarige gras-klaver kunstweide
7hablijvend grasland op sterk hellend terrein
100melkkoeien en
een arbeidsbezetting van tweemannen en twee schoolmeisjes.
Deboer verrichtte naar hijons meedeelde zelf geen
handenarbeid. Na een gedeelte van de erwtenworden rapenverbouwd.
Ophetmoment vanonsbezoek waren er80melkkoeien en
20kalfkoeien» Jongvee was op ditbedrijf niet aanwezig.Alle
kalveren werden verkocht.Jaarlijks worden 20 drachtige vaarzen.aangekochtvan eenboer in Schotland.
Op het bedrijf is eenloopstalmet aan êén zijde hooitassen.Hierbij zijn grote voorraadruiven aan deloopstalzijde aangebracht.Aan de andere zijde van deloopstal is eenbetonnen uitloop.Op deze betonplaat wordtkuilvoer van conser-•
venerwtenstro opgeslagen.Ditwordt 'swinters in voorraadof zelfvoedering verstrekt.
De tweearbeiders.waren juistbezig een zeer grote hoop
kuilvoer van groen erwtestro aan teleggen.-Dit stro wordtmet
vrachtauto's van een centraal dorsstation aangevoerd.Deaito's
zijn gemakkelijk leeg te trekken omdat erbijhetladen netten
onder hetmateriaal gelegd zijn.Eénmanmet een trekker met
achterlader nam hetmateriaal op en.reed het via de schuingehellihg
"
• ''
houdenN/op.dehoop» De tweedemanperste hetvoer samen doormet
een rupstrekker over dehoop heen enweer terijden.Naas.tde
eigenproduktie wordt ophet dorsstation erwtestro bijgekocht.
Ook 'szomerswordthiervan wel gevoerd.
Hetmelken gebeurde in een doorloopmelkstalmetmelkleiding.
Dezemelkleiding voerde demelk in een tankmetkoeling en een
roerder erin.Deinhoudkanmet eenmaatstok worden gemeten.De
tankmet bijbehorenkostteƒ 12000.

Demelkwordt êênmaal

per dag door de fabriek in een tankauto gehaald. Door dearbeids-
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besparing voor de fabriek, delagere transportkosten eneen
beterekwaliteitmelk werd deuitbetalingsprijsvoor demelk
met0,09 etper liter verhoogd. De gemiddi.deproduktie per
dier bedroeg *f000kgmet 3,7% vet.Erwordt niet naarvetgehalteuitbetaald,welnaarkwaliteit.
Tweemeisjes verzorgdenhetmelken.Voor 100koeien die
hiermaximaal gemolken wordenhebben ze2uur werkperkeer,
d.i.25koeien per uur permeisje.Demelkstal had"8standen
eniedermeisje werktemet 3apparaten.Het reinigen van de
apparatuur vergde 15minuten. Hierbijwerd watermetchemicaliën door deleidingen gespoeld.
Hetmelken werdmet bedrevenheid uitgevoerd. Bijnavraag
bleek ons dat dezemeisjes uit een stedelijkmilieu afkomstig
en resp.'de dochter van eenarts en eenverzekeringsagent waren,
Zebrachten eenhalf jaarverplichte praktijk voor eenschoolopleiding op ditbedrijf door.Navertrek kan deboer op een
nieuw tweetal.rekenen,uiteraard met loonbetaling naast volledige inwoning.
Bij debeweiding werd op de zeer grote percelen rantsoenbeweiding toegepast.Bij dehooiwinning werd het gras eenpaar
dagennahetmaaien ê-ênkeer doorgewerkt.Daarna werd geperst
enafhankelijk van deweersomstandigheden kortere of langere
tijd inkleine stapels ophetland nagedroogd.
De granen werden gemaaidorst.Stro werd gewonnen totde
eigenbehoefte voor deveestapel was gedekt.Het stro heeft in
deze gebieden geenmarktwaarde.Een graandroog- enopslaginrichting wasophet bedrijf niet aanwezig.Tevochtig graan
we-rddirect, derestkortna deoogst afgevoerd.
De arbeidskosten warenƒ 20000per jaar d.i.ƒ 250per
1)
ha. Alleen in de erwte-oogstperiode werd enige losse hulpaangetrokken.Deboer op ditbedrijf verrichtte zoals opgemerkt
geen-handenarbeid. De arbeider-veeverzorger verdiende f 150
per week +"vrijwonen +melk voor zijngezin.
1)Hier zalalleenhet directe loon in geld zijn opgegeven.
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Derundveehouderijzoalswe die op de andere bezochte
bedrijven aantroffen,

werd zoals we reeds opmerkten,qua

grond extensief bedreven.Het aantal dieren datpermanverzorgd werd was echter wel steeds aanzienlijk.
Met het eigen ruwvoeder (kuilgras enhooi)werd royaal
omgesprongen. Degraskuilen enpershopen welke we aantroffen
v/arenvanmatige of slechte kwaliteit.Bij sommige pershopen schatten wehet niet voor dedieren opneembare deel
op50 %
Ophet Instituut teBedford (9)deeldemen onsmee dat
het devraag isof deloopstal voormelkvee in Engelandalgemeen ingang zalvinden.Wekregen deindruk-datmen in dit
opzicht inhetzelfde stadium verkeert alsin onsland. Inde
drogere gebieden ten zuiden vanHuil achttemen overkapping
van devoederplaats niet nodig enin denattere gebieden wel
gewenst.

c. Deprijsregelingen
Demelk in Engeland wordt ingenomen door de "MilkMarketing
Board", een soort Produktschap voorMelk. Dezeinstantie geeft•
ook devergunningen af om:melk temogen levéren.V5ór dezeafgifte wordthet bedrijf geïnspecteerd opwaterkwaliteit, huisvesting van het vee,deugdelijkheid van demelkmachine-installatie e.d.
Voor demelk bestaat eenprijsgarantie onafhankelijk van
het vetgehalte.Het gehele land isingedeeld in 16gebieden.
Voor ieder gebied is dehoeveelheid melk vastgesteld waarvoor
deprijsgarantie geldt.In de 11gebieden van Engeland en
Wales zijn de garantieprijzen vrijwel gelijk. Deprijzen in
de5 gebieden van Schotland enNoord-Ierland vertonenonderlinge verschillen tot soms 6à 7cent perliter.
De garantieprijzen zijnpermaand'verschillend.Wevermelden hieronder het schema voor de garantieprijzen 1961 -1962
voor Engeland enWales.Deze prijzen gelden in degebieden als
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de geleverde hoeveelheid n i e t boven h e t voor h e t gebied v a s t g e s t e l d e kwantum u i t g a a t . In 1959 - i960 o v e r t r o f de t o t a l e
aanvoer de t o t a a l voor . d e . g a r a n t i e p r i j s i n aanmerking komende
h o e v e e l h e i d . De gemiddelde u i t b e t a a l d e prijs.„was. daardoor 1,19 e t
per kg l a g e r dan de gemiddelde g a r a n t i e p r i j s (35 5 76 e t per kg)
i n dat j a a r .
Tabel 6. Garantieprijsschema in Engeland en .Vales voor een per gebied v a s t gestelde hoeveelheid melk
Maand

Garantieprijs per 1 in centen 1)
Garai

1961
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December

31,6
23,7
23,7
27,3
31,6
34,7
35,1
35,6
36,0

1962
Januari
Februari
Maart

36,0
35,6
34,7

1) Van deze producentenprijzen worden de transportkosten naar de verwerkingsi n r i c h t i n g afgetrokken, Deze aftrek bedraagt 0,6 t o t 1,2 cent per 1 afhank e l i j k van de omstandigheden per gebied. Bovenstaande prijzen zijn vastges t e l d voor zgn. "T.T."melk ("tuberculine t e s t e d ' ) .
•Bron: Farmer ans Stock-Breeder "Guide to farmprices and grants 1961 - 1962.

De melkproduktie i n Engeland d i e n t h o o f d z a k e l i j k voor de
consumptiemelkvoorziening. Globaal gezien wordt 75 % van de
door de boeren a f g e l e v e r d e melk voor d i r e c t e consumptie geb r u i k t en 25 % t o t z u i v e l p r o d u k t e n

v e r w e r k t . (In ons land

30 % consumptiemelk en 70 % i n d u s t r i e m e l k . ) De m a a n d p r i j s r e g e l i n g i s erop af gestemd. e.en r e g e l m a t i g e aanvoer t e v e r z e k e r e n .
Er z i j n premies voor e x t r a k w a l i t e i t e n . Deze kunnen
na 2 cent per kg bedragen.

soms b i j -
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Ook voor devetveemesterij (rundvee,varkens, schapen)
zijn garantieprijsregelingen in Engeland. Deprijsgarantie
voor vet rundvee voor het jaar 27maart 196l -25maart 1962
is gemiddeld ca.ƒ 1,67 perkg levend gewicht.Voor het gehele
jaarwordenvan tevoren de:weekprijzen vastgesteld. Deze lopen
uiteen vanƒ 1,k9midden oktober 1961 tot f 1,83 eind april
1962.
Iedere week wordt op grond Van deheersende vrijemarktprijzen ende garantieprijsvoor devolgende week de toeslag
perkgbekend gemaakt zoals die voorlopig voor devolgende
week isvastgesteld. Iedere boerkan zijnveenamelijk vrij
verhandelen.Na de desbetreffendeweek wordt nagegaan ofde
gemiddeldemarktprijs van die week + dealsvoorlopig aangekondigde toeslag voldoende dichtbij degarantieprijsvan die
weekkomt.Eventueel wordt de toeslag dannogverhoogd of
verlaagd om de gemiddeldemarktprijs + de toeslag ophetniveau van de garantie tebrengen.
De toeslagwordt uitbetaald bij.deslacht.De dieren moetenvoorzien zijnvan,h.et..voorgeschrevenoormerk.
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7.VERDERE INDRUKKEN

a.Rond hetbouwplan
Op alle door onsbezochte bedrijvenwerd een eenvoudig
bouwplan aangetroffen.Op de zware gronden gerst, tarwe en
kunstweide ensomswat voederkool,op debetere gronden tarwe,
gerst, aardappelen, suikerbieten engraszaad of eenvoedergewas.Hiernaast waren conservenerwten enop sommige bedrijven
ook spruitkool delaatste jarenbelangrijk geworden. Ditin
verband met devestiging van enige grote diepvriesfabrieken
in dit gebied.
Als een gemiddeld bouwplan op de akkerbouwbedrijven op
goedekleigrond inLincoln werd onsopgegeven:
65 %graan
10 %suikerbieten
10 %aardappelen
10 %erwten
5 %graszaad
Belangrijke aardappelrassen waren King Edward enMajestic.
Het poten en deoogst van deaardappelen werd op demeestebedrijvenmet lospersoneel uitgevoerd,meest vrouwen.Het poten
geschiedtmetmeerrijïgepootlorries,het oogsten in allegevallenmet voorraadrooiers.Verzamelrooiers werden op geenenkele van debezochte bedrijven aangetroffen. De bodemgesteldheid (stenen of tezware grond)liet deze rooiwijze niet toe.
De "Potato Marketing Board" - een soort Produktschap voorAardappelen - tracht door verschillende marktmaatregelen deprijs
voor cunsumptie-aardappelen op eenbepaald niveau te houden.
Voor 1961-1962is ditbeleid gericht op eenproducentenprijs
vanƒ 13,25per 100kg voor aardappelen verkocht voormenselijke consumptie.
De teelt van suikerbieten kan alleen op contractplaatsvinden enishierdoor gelimiteerd. Debasis-contractprijsvoor
oogst 1961 inEngeland bedraagtƒ 60,25per tonmet 15-jr %suiker.

7. Een typisch gebouwencomplex van een Engelse boerderij

8. Het blijvend grasland v o r m t vaak een parkachtig landschap

9. Het meeste hooi w o r d t geperst

10. Voederhek van nieuwe constructie.
Het vee in de loopstal is meestal onthoornd

11. Aanleg van een pershoop van erwtestro

12. Dubbele loopstal; in het midden een voergang
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Per 0,1 %suiker hoger of lager wordtƒ0,38per tonmeer of
minder betaald. De suikerbieten werden volautomatisch gerooid.
Het loof en dekoppen blijven hierbij veelal op het land achter.Vereenvoudiging vanhet voorjaarswerk door dunmachine of
precisiezaai enmonogermzaad verkeerde noginhet experimentele stadium.Het rasKlein Wanzleben Ewerd veel verbouwd.
Op allebezochte bedrijven werden samengestelde meststoffengebruikt.

b.Rond de voederwinning
Eenmethode inbeproeving bij dehooiwinning van de"kunstweiden in dit gebied wasom na éênkeer schudden enwiersen te
persenmet eenbalenslede achter depers, en depakjes op het
veld telaten nadrogen. De sledewas van zodanige constructie,
dat steeds 5balen inbepaalde stapelingkonden wordenafgeschoven.Denagestreefde stapeling was in loodrechte doorsnede
alsinbijgaande figuur aangegeven.

, •

\

•A

V\
Het hooipersen heeft hiermet het oog op arbeidsbesparing
snel ingang gevonden.De extraverliezen aan voederwaardehierdoor veroorzaakt werden opbedrijf (11)aanzienlijk geacht.
Niet alleen op de zuivere akkerbouwbedrijvenmaar ook op
debedrijvenmet vee vierden suikerbietekoppen en-blad veelal
niet geoogst.Dehierdoor eenvoudiger biete-oogstmechanisatie
envooral de extra arbeidsuren voor dewinning vanhet blad
geven de doorslag.
Zoalsook eerder werd aangeduid werd bij deruwvoederwinning inhet algemeen royaalmet devoederwaarde omgesprongen.
Deverliezen bij de toegepaste arbeidsextensieve werkwijzen
bij deaanleg van graskuil- enpershopenmoeten aanzienlijk
zijn.Op deze bedrijven werden veelal langgerekte broodvormigehopen op degrond aangelegd zonder afdekking aan zij-of
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bovenkant.Het graswordtmet de trekkermet achterlader aan
eenhoop gereden.Onze indruk was dat er somsmet tussenpozen
vanmeerdere dagen grasop zo'nhoop werd gereden.
Langepershopen van conservenerwtestro met peul werden
opverschillende van debezochte bedrijven aangelegd. Dit
voer werd door deboeren algemeen gewaardeerd. De dierennamen het graag op.Het werd veelal in zelf-ofvoorraadvoederingverstrekt.

c» Omtrent de teeltvoor de diepvriesindustrie
Opmerkelijk was deinvloed die devestiging van enkele
grote fabrieken voor diepvriesprodukten inhetbezochtegebied had.Het areaal erwten ishierdoor in enkele jaren sterk
toegenomen» InLincoln (noord)was 92 %vanhet erwte-areaal
voor deindustrie bestemd. Contracten voor deverbouw vanconservenerwten vierdendoor deboeren des temeer opprijsgesteld toenbleek datpersvoer van conservenerwtestro zich goed
leende voor zelf-of voorraadvoedering.
Deoogst van de conservenerwten was involle gang tijdens
onsbezoek. Deorganisatie van deze teelt,dieook inonsland
in enkele gebieden reeds belangrijk is geworden,was alsvolgt;
Vertegenwoordigers van de fabrieken sluiten contracten af
met delandbpuv/ers.In dit schriftelijk contract staan alle
vooireiardenuitvoerig vermeld. Opgenomen iso.a. de volledige
prijsschaal bij verschillende Tin-getallen (tenderometergetal)
geeft de consumptiegeschiktheid aan op grond vanhardheidsmetingen aan de erwten,

*

Deprijsschaal voor oogst 1961 was alsvöLgt:
Tm-getal
'<
85
85-90
90- 95
95-100
100-105
105-110
1-10-115
>
115

Prijspertonnetto
vroegesoorten gewone soorten
f 665,ƒ630,f 597,50
ƒ560,ƒ507,50
ƒ465,ƒM*5,ƒ^10,-

.ƒ625,-

ƒ570,-
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De opbrengsten varieerden sterk.Alsuitersten werden
onsopbrengsten genoemd van 1250 tot 7500kgper ha of, tegen
ƒ 600per ton,vanƒ 750 totƒ ^500perha.
Deboer ontvangt het zaaizaad van eenhem onbekend ras
van defabriek.Het zaaischemawordt eveneens vanwege defabriek voorgeschreven. In 196lwerd op een derbezochte bedrijvenmet de eerste zaaibegonnen op 25 februari enop 6mei
werd het laatste perceel bezaaid. In i960waren deze data3
maart resp. 18mei en deoogst vond plaats van 22 juni tot
10augustus.
Experts van de fabriek inspecteren degewassen van deopkomst
af.Vaniedere afwijking ontvangt deboer berichtmet eventuele
mogelijkheden omtrent bestrijding e.d. Of eninhoever deboer
maatregelen wil nemen staat aanhem terbeslissing.De chemische
onkruidbestrijdingin deze erwten v/asalgemeen.Ook tegen luis
werd veelal gespoten.
Hetmoment waaropmet deoogstmoet worden begonnen op een
bepaald perceel wordt vanwege de fabriek vastgesteld. Zo ontving'lén derboeren op demorgen datwijophet bedrijf waren
eenbericht,waarinhijverzocht werd die dagom 17uurmet de
oogst op eenbepaald perceel tebeginnen.
Op zekere afstand van elkaar zijn centrale stationsingerichtmet helebatterijen dorsmachines.Bij deze stations is
eengroot aantal vrachtauto's ingeschakeld die ophet veldmet
opraapladers uit het zwad geladen worden.Als retourvracht
wordthet stronaar debedrijven teruggevoerd. Een enander
wordt zodanig georganiseerd dat op eenbepaald perceel continu
geladenkan worden.
De deskundige, van de fabriek, die deorganisatieregelt,
staat doormiddel van eenmobilifoon in verbindingmet het dorsstation. DeTm-getallenvanhet onderhavige perceel wordengeregeld aanhem doorgegeven.Ook deboer vi&shierdoor àlaminute
op dehoogte van deprijswaarop hijvoor deverschillende partijenkon rekenen.Stijgt het Tm-getalop eenperceelboven een

bepaalde grens danwordt deoogst stopgezet.Erwordt nl.
vlak voor deoplader gemaaid.Het verdere gedeelte van zo'n
perceelkan door deboer te zijner tijd rijp geoogstworden.
De erwtenkunnen als zaai-erwten aan de fabriek geleverd worden tegen eeninhet contract opgenomen prijs als aan dekwaliteitseisen wordtvoldaan.
De conservenerwtenoogst verloopt in een zeer strak schema.
Ook 'szaterdags tot tegen de schemering en 'szondags vanaf
hetkrieken van deochtend werd hieraan gewerkt.
Behalve conservenerwten behoorden o.a. stamslabonen,
spruiten,produkten van de aardappelverwerking, slachtkuikens
envis tot deprodukten van deze fabrieken. Spruitkool troffen VBook op één derbezochte bedrijven aan.Dekool werd op
hetveld gezaaid en terplaatse opeengezet.Het gewaswerdgetopt.De gehele stengel wordt op deverzamelstations geleverd
enmachinaal geplukt.
Op éénderbezochte akkerbouwbedrijvenwerden slachtkuikens gehouden.Dezeproduktie wordt thans door de fabriek zelf
terhand genomen. In eenkring rond de fabriekmet een straal
van 25km waren op 20plaatsen 2 grote hallen gebouwd ofin
aanbouwmet eenwoning voor deverzorger. Iniederehal konden
5OOOkuikens gemest worden.ZeY/erdenvierkeer per jaargeledigd enopnieuw gevuld. Ieder verzorger produceerde op deze
wijze ^fOOOOslachtkuikens per jaar.Deinzet over de kQhallen
was zodanig geregeld dat dedesbetreffende fabrieksafdeling een
regelmatige aanvoer had vanprecies het produkt datmenwenste.
De gehele d'iepvriesketenvanproduktie tot enmet dekluis
bij de detaillist isinhanden van deindustrie.Bijna iedere
detaillist bezit thans een diepvrieskluis enhijwordt vanwege
de fabriek inhet gebruik ervan geschoold. De consument wordt
doormiddel van eenoppsychologische leest geschoeide reclame
bewerkt. Ook de reiziger langs dewegenkan dit opmerken.
Vermelden we nog, dat deboeren diewe spraken vangevoelenwaren,dat zezichmoesten inpassen i n d e door de fahriek
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voorgeschreven schema's inverband met de kwaliteitseisen
voor diepvriesprodukten. Bij de contractopstelling werd echter een tekort aan invloed gevoeld.V/elfunctioneert er een
soort vertrouwenscommissie vanboeren bijhet overlegmet de
industrie.DeNationale Boerenbond inEngeland wordt doorde
fabrieken echter niet alspartner erkend.

d.Rond de arbeidssituatie
InEngeland werktmaar k,5 %van deberoepsbevolking in
delandbouw, (inNederland ruim 10'%). Het isnaar verhouding
hetmeest geïndustrialiseerdeland terwereld.
Het basis-arbeidsloon voor landarbeid ligt in Engeland
op eenietshoger niveau daninonsland.Het werkelijkeloon,
ook wat deuitgekeerde bedragen betreft,ligt echter invelegevallen aanzienlijkhoger dan debasisionen. Debelangrijkste
oorzaak ligt inhet aantal overuren.Voor bepaalde gekwalificeerde arbeiders alsb,v. de veeverzorger noteerden v/eeen
vast loonvan ca. f 7500per jaar.Indien eengoedewoningbeschikbaar gesteld wordt iswel eengoede vaste arbeider aan
te trekken,zowerd onsmeegedeeld. Dehuisvesting van delandarbeiders wordtmomenteel sterk gemoderniseerd. In de gevallen
dat we ditwaarnamen werd een enander door deboeren gefinancierd. Dearbeiders betalen vaak eenlage huur voor debedrijfswoning enkrijgen hierdoor eenverkapte loonsverhoging. Deopleiding van delandarbeiders gebeurt doorhet bedrijf zelf. Ze
v/ordenin staat gesteld denoodzakelijk geachte cursussen tebezoeken.Een vrije zaterdag kent deEngelse landbouw niet.Er
wordt elke zaterdag tot 11uur 'smorgens gewerkt.Onderverschillende omstandigheden wordt op zaterdag veellanger gewerkt
en dan alsoveruren.Veel arbeiders zijnhierop zeer gesteld en
gaan alleen eendienstverband aan alshen eenbepaald .aantal
overuren wordt gegarandeerd.
Opvallend washet grote aantal vrouwelijke arbeidskrachten.
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De oogst vanvroege aardappelen,dieinvolle gangwas,werd
op verschillende bedrijven geheel door losvrouwelijkpersoneeluitgevoerd. Vooral rond deindustrie- enmijncentrawas
het voor deboeren nietmoeilijk hiervoor lospersoneel aan
te trekken.Naarmen onsmeedeelde lag dereden waarom deze
vrouwen tijdelijk op dezebedrijven gingen werkenniet bij
eenonvoldoende inkomen.Veelmeer washet dewens om eengoed
inkomen nog teverhogen voor de aanschaffing van duregebruiksgoederen (koelkasten,wasmachines, televisie e.d.ofinvele
gevallen ook een auto).
Devaste arbeidsbezetting op debezochte bedrijven liep
uiteen van éênmanper 20à^0ha.Op debedrijvenmethakLvruchten geschiedde - zoalsvermeld -het aardappels poten

enoogsten ensomshetbieten enen me.tlospersoneel.
Ook bij deoogst van conservenerwten wasniet zelden enig
lospersoneel aanwezig.
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8. SLOTBESCHOUWING
In debezochte gebieden kwamen vele,akkerbouwbedrijven
voormet rundveehouderij. De akkerbouw was daarbi-j:sterk op
de graanverbouw gericht.
Dereden van dezebedrijfsopzet lag veelal primair in
debodemomstandigheden; deze grond is nl. niet geschikt voor
moderne hakvruchtencultuur.Vooral een gemechaniseerde oogst
van aardappelen enbieten werd op deze-gronden bezwaarlijk en
als teweinigbedrijfszeker beschouwd. De gevoeligheid voor
deweersomstandigheden in deherfst speelde hierbijeenbelangrijke rol.Inveel gevallen ook bevatte degrond teveel
stenen voor het volautomatisch rooien van aardappelen,
De geaardheid van de grond waszeer geschikt voor graanverbouw.De grote oppervlakte derbedrijven vormde een verdere
gunstige omstandigheid hiervoor.Te eenzijdige graanverbouw
heeft echter een sterke vervuiling meegebracht.Vooral de
wilde haver vormde over grote'gebieden eenprobleem.De graanopbrengsten kunnen daarbijniet oppeil.gehoudenworden.
Vooralmet-het oogop dezebezwaren en deop dezegrondenniet aanwezige mogelijkheden totmeerdere vruchtwisseling
binnen de akkerbouw wascp"demeeste bedrijven een oppervlaktekunstweide.aanwezig» De veestapel werd noodzakelijk geacht
om dekunstweide voldoende tothet bedrijfsresultaat tedoen
bijdragen enpaste in dearbeidsfilm op dezebedrijven.-De teelt
van conservenerwten bleek op deze graanbedrijven met rundvee
uitstekend tepassen,
Zeer opvallend op debezochte bedrijven zowelbij degraanverbouw alsbij deveehouderijwas dearbeidsextensieve exploitatie. Deopgegeven vaste arbeidsbezetting varieerdevan 20 tot
kOhaperman.
Voer-eventueelvoorkomende werkzaamheden buiten de graan- en
veesector- werd lospersoneel -waaronder somsveel vrouwenaangetrokken. Deze werkzaamheden bestonden vooraluit het poten
enhet rapen achter een voorraadrooier van vroege aardappelen

•
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enhet oogsten van conservenerwten voor de diepvriesindustrie.
Het aantrekken van lospersoneel voor dezewerkzaamhedenleverde rond dichtbevolkte centraweinigmoeilijkhedenop.
Van debedrijfsgebouwenwerd -minder op debezochtebedrijven danwel onderweg - eenverwaarloosde indruk gekregen.
Ditbehoort.tot.de erfenisvan de situatie vanvoor deoorlog
toen deEngelse landbouwin demaatschappelijke ontwikkeling een
achterblijvende sector was. Op vele bedrijven wasin delaatste jaren eennieuwenaar eenofmeer zijden open schuur (een
zgn."Dutchbarn')gebouwd.
Vooral door het verschil inoppervlakte lag een deel
van de-bedrijfsvraagstukken inhet bezochte gebied in eenandererichting daninons land. Inbenutting van demachinecapaciteit bij degraanverbouw kanop deze grote bedrijven het
optimum bereikt worden.De stro-oogstbleef grotendeels achterwege daar demarktwaarde;deaan dewinning verbonden kosten
niet overtrof in deze gebieden.De aangetroffen graandroog- en
opslaginrichtingen leverden voor-deontwikkeling in onsland
geennieuwe gezichtspunten op. Technisch gezienwas naar onze
indruk op devoederwinning op dezebedrijven welhet een enander aan temerken.De verliezen aan voederwaarde zowelbijde
kuil- alshooiwinning zijn erongetwijfeld hoog.Het lijdt echter eveneens geen twijfel dat demelk- ofvleesproduktie perman
op deze bedrijven hoogligt.
Een enandermoet dusbezien worden vanuit deheersende verhoudingen tussen oppervlakte grond enbeschikbare arbeid.OpdezeEngelsebedrijven speelt de factor arbeid debelangrijksterol,
in onsland ishiernaast ook deoppervlakte grond nog eenbelangrijkebepalende factor,..waardoor.met een,hogeproduktie'perman
eenhoge opbrengst per ha gepaard moet gaan.
Dezeproblematiek kentmen op de grote Engelse bedrijven
niet.Problemen t.a.v.het transport tijdens de graanoogst ende
strowinning, of vraagstukken inverbandmet een qua oppervlakte
grond intensieve veehouderij deden zich op debezochte bedrijven
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niet voor.Dat ergeen "kleine"bedrijven b.v..beneden de
60à80hainhet reisprogramma waren opgenomen,werd dan
ook als een gemis gevoeld.
Ditneemt nietweg dat doorkennisname van envergelijkingmet debedrijfsontwikkelingop demoderne grote Engelse
landbouwbedrijven de sterke en zwakke zijden.van deNederlandse bedrijfsvoering eh -omstandighedenscherper aande
dag treden.
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Bijlage 1. Verdeling van het totaal aantal bedrijven over verschillendebedrijfsgrootten (1959)

!Gebied

•Totaal aantal\% bedrijven met een oppervlakte in ha van
•landbouwbedr.*
~~ p
:
jopp._£_-0,10 h4._°j.l_r__-_â.M!. 8_-_---.40 ha:40 - ~,:.,200haj

;"
Bedford
Cambridge
Lincoln N
Norfolk
Engeland
en'i.'ales

:S£200„ha.

-

3028
3181
8644
12370
;351378
:

L._

52,5
56,2
44,5
51,7

26,5
23,2
29,2
27,6

18,4
17,1
23,1
17,6

2,6
3,5
5,2

43,8

34,4

20,6

1,2

...

Bijlage 2. Verdeling van de totale oppervlakte cultuurgrond over verschillende
bedrijfsgrootten (1957)
]
Gebied

'

1Totale opp.!
!cultuurgrond!
!in ha
|
!

Bedford
Cambridge
Lincoln N
Norfolk
Engeland
en-'.Vales

| 94 800
i 106 000
i 328 800
I 400 400
|9796 400

%van de totale
door bedrijven
0,1 -

• 8 hi 8

- --40 ha

40 -=--.;200

hi i -.-.;•.2 0 0 ha

j

l

1
|
i
j

oppervlakte cultuurgrond ingenomen

van

4,6
3,8
3,2
3,9

|
|
i
I

v*"~ v~

17,7
13,9
16,3
17,4
26,0

I 57,8
j 49,2
I 54,3
! 47,8
57,4

19,8
33,1
26,3
30,8
12,2

