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De organisatie vandit Congres berustte bijIrA.Moens vanhet
Instituut vanLandbouwtechniek enRationalisatie teWageningen
enverdient allelof.
Devoordrachtenwerdengehouden indeAula derLandbouwhogeschool.
De spreektaalv/asFrans,Duits ofEngels.Eensimultanevertaalinstallatie gafde deelnemers degelegenheid inéénderandere
talendevoordrachten tevolgen.
De'uitgebrachtepre-adviezenzijnbijhet originelerapportgevoegd.

Overzichtvan hetprogramma
Maandag 9Augustus
10.00 uur

14.00 uur

Welkomstwoord doorIrH,ïI,Posturaa,Directeurvanhet
Instituut vanLandbouwtechniekenRationalisatie.
Opening doorIrA.'.'.vandePlassche,Directeur-GeneraalvandeLandbouw.
Maatregelen terbevordering vandearbeidsproductiviteit indelandbouw. 12inleiders.

^^ s l d ÄiüÄ-4MH§iHS.
8.30 uur
14.00 uur
20.00 uur

Rationalisatie vandegraanoogst opkleine engrote
bedrijven,9inleiders.
Excursienaar deafd.Landbouwwerktuigen derL.H.S.,
het Instituut voorTuinbouwtechniek enhet Instituut
voorLandbouwtechniekenRationalisatiete wageningen,
Vertoningfilms enandere projecties inhotel "De
WageningseBerg".

_2WoensdagJ1 Augustus
8.30 uur Rationalisatie inlietveehouderijbedrijf,9inleiders.
14.00 uur Rationalisatie indesuikerbietenteelt,10inleiders.
20.00 uur Vertoningvanfilmsenandereprojecties inhotel
"DeWageningseBerg"
Donderdag_en_Vr
i^dag,_1_2_en_13.Augustus
ExcursienaarNoord-Oost-Polder -Friesland -Afsluitdijk-Y/ieringermeer-BroekinWaterland -Amsterdam.
Zaterdag 14Augustus
SluitingvanhetCongres.

Kort overzichtvan degehoudenvoordrachten.
1. Maatregelenterbevorderingvandearbeidsproductiviteit in
delandbouw.
DrPreuschengafhierover devolgende samenvatting:
Degebruiktemethodenzijns
1)destatistischemethode.Desegeeft slechts een overzicht
vanprestaties,zonderaanduidingenhoedezeprestaties•
zijnbereikt enofdeze optimaal zijn.
2)tijdopnamemetprestatieschatting.Aandeexactemetingen
wordt eenscharting~töegevoegd,"~~hetgeenbezwaarlijk is.In
delandbouwkanmenhetprestatieschatten volgensDrPreuschenniettoepassenomdat;
a)gedurendehethele jaarniethetzelfdewerkwordtverricht zoalsindeindustrie.
b)indeindustrie dearbeider directhetverband ziettus•senzijninspanning,hetbehaalderesultaat enhetkort
daaropuitbetaaldeloon.
3)deelementenmethode.Voorallearbeidselementenwordende
tijdenlfemi(fd"eld"enhieruitwordenprestatie-normensamengesteld.
N.B.Persoonlijk benikvanmening,dathetprestatieschattenhoewelniet ideaal,tochonvermijdelijkis,ook
bijhet opnemenvanarbeidselementen.Ofmenmoethet
cijfermateriaalbetrekken opdesloomstetotdeijverigste
arbeider.Dit laatstevergtveelmeeropnamen.Iaatmen
ditachterwege,danlooptmendekans,datde cijfers
alleenbetrekkinghebben-opdebesteprestaties enals
zodaniggeen "normaal",beeldmeer^even.
(Vgl.PrankYates "Samplingmethodsforcensusesand
surveys",pag.12).

~3Kortesamenvattingjran_de._pre--adviezen.
^r9^i.JÇr^*Bi°ïï"Arbeidsproductiviteit indelandbouw".
De"arbeïdsproductiviteitdaaltmetafnamevandebedrijfsgrootte.
Oorzaken:inverhoudingmeertijdnodigvoorvoorbereiding,'nawerk entransport,moeilijker organisatie,slechtskleineremachineskunnentoepassingvinden,teveelvaste,-tothetgezin
behorende -,arbeidskrachten.
DrG.Severs "Onderzoekingsmethodenenresultatenbijderationalisatievandearbeid indelandbouwindeU.S.A."
Dealgemeneprincipes voorhet onderzoekbijderationalisatie,
dieinditpre-advieswordengenoemd,zijnvanzoveelbelang,dat
zehieronder inhetkortvolgen:
1.Elimineer-,combineer-ofvervang-bewerking.oofelementenvan
hetarbeidsproces omdaardoortijd eninspanningtesparen.
2.Organiseerhetwerkopzodanigewijze,dateennieuwproces,
eennieuwe bewerking ofelement daarbegint,waarhetvorige
werd beëindigd,zodattijdverlies,leeglopenenonnodigebewerkingen voorkomenworden.
3.Gebruikbijhettransportwielen enkarren,waardoorperrit
Bieerkanwordenvervoerd.
4.Brenghetwerk dichtbijdearbeider,waardoortijd enafstand
gespaardkanworden.
5.Ontwikkel enconstrueerwerktuigen engereedschappen dievoor
hetwerkhetbestgeschikt zijn,dearbeiderhetminstvermoeien endebestekwaliteitweiopleveren.
6.Gebruik zoveelmogelijk dezwaartekracht.
7.Zorgdatvoldoendegereedschappenaanwezig zijnenzorg,dat
deze opdeplaatsstaan,waarzenodig zijn,zodatheenenweer
lopenvoorhet ophalenvanhetgereedschap vermeden kanworden.
8.Ontwerp zodanigemethoden,datdelichaamsbewegingenrhytmisch
enautomatischwordenuitgevoerd,daarbijzoveelmogelijkaansluitendbijdenatuurlijke bewegingen,hetgeenhetmakenvan
specialebewegingenbeperktmetalsgevolglagerenergie-verbruikenkorterwerktijd.
9. Zorgsteedsvoor cyclische-stéedsweerkerendebewerkingen en
elementen,
a)gebruik zoveelmogelijkbeidehandentegelijk
b)maak circulairebewegingen envermijdheenenweergaande.
c)bestuurdehand-enlichaamsbewegingenmethetoog.
d)zorgervoor,.datdetebewerkenstoffenzichsymmetrisch
tenopzichtevandearbeiderbevinden
e)maak decyclusvolvoordat degereedschappenenmaterialen
wordenneergelegd,
X),'iioudtdevermoeidheidminimaaldoor:
a)dearbeideraanhetwerkaantepassen
b)hetzichgemakkelijktemaken;zoveelmogelijkzittendwerk
c)regelmatige rustpauzen inlassen,waarin dearbeiderzich
volledigkanontspannen.

-4F.C.M.Hegener "Toepassingvandearbeidstechniek indeNederlandse
landbouw".
Derationalisatie indelandbouwmoetwordenuitgevoerd doorlandbouwexpertsmet interessevoorefficiencyvraagstukken enniet
door efficiency expertsmetinteressevoordelandbouw.Dedagelijkse leiding derwerkzaamhedenmoetberustenbijeenlandbouwkundigingenieur.
Debesteresultatenkunnenwordenverkregen indienbijhetlandbouwonderwijssteedsaandachtwordtbesteed aanhet'aankwekenvan
eenefficiency-mentaliteit;hiervoorzijngespecialiseerde docentennodig.
Prof.Dipl.Ing.K.Rehrl"Middelentotverbeterenvanarbeidsmethoden".
Naast dealgemeneprincipes onderDrByersweergegeven,wordt
hier..nogaandachtgeschonkenaan;
Demens._Deprestatie,diedemensmet eenbepaaldwerktuigofgereedschaplevert,wordtbepaald doorzijnlichamelijke engeestelijkeaanleg,scholing enoefening endoorzijngoedev/ilzijn
krachten intezettenenvoortdurend tebenutten,
vaardigheid enkennismaaldewiltotwerken=prestatie
depsychologie
Voorwaardevooriedereprestatie isdebereidwilligheid vande
werkendemens omzijnlichamelijke engeestelijkekrachten,zijn
kennis envaardigheidbijhetwerkintezetten.
Demenswordt soms doorzijnomgeving sterkbeïnvloed endaardoor
wordthetresultaatvanhetwerkverminderd ofvermeerderd.
DrG-.Birk"Hetontstaanvande "StudiengesellschaftfürlandwirtschaftlicheArbeitswissenschaft"-ensijnhuidigetaak".
Verbeteringvandearbeidseconomie indelandbouwdoor;
1.publicaties
2.ontwikkelingsdagenendemonstraties
3.oprichting landarbeidersscholen
4.technische voorlichting ophetgebiedvandearbeidsrationalisatie
5.meewerkenaan congressen,commissies enarbeidskringenvan
vakverenigingen envakrichtingen dieophetzelfdegebiedwerkzaamzijn.
DrJoh.Röhner "Studievandearbeidsbesteding enhetarbeidsverloopopkleine landbouwbedrijven.
Eentijdschrijfboekhoudingleverthetbasismateriaal.
Dewerkzaamhedenwordenverdeeld in:itijdsdelen"?
Hoofdtijd
(H)
Neventijd
(N)
voorennawerk (R)
Transport
(W)
Verliestijd
(V)
Hetaandeelvandehoofdtijdvandetotalearbeidstijd vooreen
werk isbijzuiverehandenarbeid 70-80 fo, bijwerkzaamhedenmet
dierlijketractie+50 $ enbijzeervergemechaniseerdewerkmethodenminder dan5*0j£fgedeeltelijk zelfsafzakkend tot20-30#.

-5DrW.Sick "Methodevanonderzoekbijde-rationalisatie vanhet
kleinelandbouwbedrijf".
Inditpre-advieskomtnaarvoren,datinhetDuitsekleinbedrijf
motorisering economischverantwoord is,wanneerdeopbrengsten
3000-4000kggraanperhazijn.
Dr.IrE..7.B.v.d.Muyzenberg "Qntwikkelingvanhetvervoer inde
tuinbouw".
Aanbevolenwordt omdebepalingvanstandaardtijdenvoorwerken
indetuinbouwsterkuittebreidenenbijhetvervoervooralte
letten opdekwaliteitvanhetwerk,daarbeschadigingenvande
gevoelige tuinbouwproducten sneltotgrotewaardevermindering van
hetproductkanleiden.
Prof.DrE.A.Müller "Hetprestatievermogenvanman envrouw"
^"rêclTt"kanwordengewezenophetverschilinaanlegtussenman
envrouw.Uit deDuitse onderzoekingen isgebleken,datvrouwen
6 fogrotervaardigheidhebhendanmannen,daarentegen isdekracht
vandevrouwbijgelijkgewicht vandemangeringer.
Vergelekenmet demannenzijndevrouwen=8 °/o lichter,maarzijn
40 fozwakker.InDuitsland isdegemiddeldegroottevandevrouw
160cmenvandeman 172cm.Demeeste zitplaatsenzijnvoor
mannengemaakt.
Dehuisvrouwverbruiktperdagaanenergie 3000kcal.,datwil
zeggen» dathetwerkvandehuisvrouwalszwaaraangerekendmoet
worden.
DrW.Wirtha "Overdekostenvandemenselijke energie indelandbouw".
Denoodzaakomzuinigtezijnspeeltbijvele landbouwbedrijven
eenzodanigerol,dat devoeding daarentegen opdeachtergrond
komt.
Dekostenvoordemenselijke énergie'indelandbouwper 1000kcal,
bedragenvolgens deprijzenvanvoorjaar 1954(inDuitsland)rond
50Dpfg.Vergelijktmendezeenergiekostenmet anderebrandstoffen,welkevoorleveringvanenergie dienen,danblijkt,datde
energievanvoedingsmiddelen veruit deduursteis,want 1000kcal,
indevormvanelectrische energiekosten ongeveer 5Dpfg.enin
devormvankolenzelfsslechts0.5 Dpfg,

II.RATIONALISATIE VANDSGRAANOOGSTOPKLEINEENGROTEBEDRIJVEN.
Detoegepastenethodenvangraanoogstenindeverschillende landen
wordt dikwijlsbepaald doorhetheersendeklimaat,devochtigheid
endewind.
De groottevanhetbedrijf beperkt dekeuzevandemiddelen.
Enkelepuntenuitdepre-adviezens
K.H.Siebold "Dewerkmethodenbijhetmaaidorsen".
Desnelstemethode:"maaidorserfmet opgebouwdemotor,zonderaangebouwdepersenmetgraantank.
Dekostenbijdezemethode zijnechterhoog

-6Drff.Studer"HetgebruikvandemaaidorserinZwitserland11,
HetmaaidorsendooreenloonwerkerisinZwitserlandbijdetegenwoordigetarieven inhetalgemeenduurderdanlietoogstenmet
behulpvaneenzelfbinderenhet dorsenindeschuur.
DrGr.Vogel"Kostenvergelijkingtussenverschillendegraanoogstmethoden".
Nagegaanwerd ofmaaidorsen economischer isdandemethodenmet
debinder endedorsmachine.
Bijmaaidorsenkandeoogstmet 26manurenperhawordengeborgen,
bijhetdorsenuithokkenin56manuren,bijhetdorsenuitde
schuurin83manuren.Bijeenoppervlakte van70hazijndetotale
kostenperhabijdemaaidorser98DM,bijdorsenuithokken of
schuur:16:0DM.
J.Pie1
-Desruisseaux "Hetgebruikvanzakkenbijhetmaaidorsen".
Uit"dezeFranseonderzoekingenbleek,datheteconomischer isde
zakkenopdestoppelteleggenenlateropeenwagenteladen,
danrechtstreeks dezakkenvandemaaidorser opdewagentebrengen.
Welisdelaatstemethodemindervermoeiend.
$rW.Glasow "Rationalisatie vanverschillendewerkzaamheden in
degraanoogst".
Maaien-binden endaarnaopplattewagensmetlu
cht-bandenvervoerennaardedorsmachine;nodigvoor25000-30000kgof 10ha
graanintehalen,tedorsenenopteslaan;19mensen,en8
paardenperdag.
IrW.P.M.Corstiaansen "Degraanoogst vanhetkleinebedrijf".
Tamenvatting:
1.Hetgroteaantalkleine bedrijvenvraagtmeeraandachtvoor
haarproblemen,speciaalderationalisatie vandegraanoogst.
2.De oppervlakte temaaiengraaniszeergering,varieertvan
1-4havoordegem.bedrijfsgroottevan§ha.
3.Doordekleine oppervlaktengraanperbedrijfkomtvolledighandwerknogveelvoor.
4.Demaaimachinemetaflegapparaat isdemeergebruikelijke
werkmethode voorhetmaaien.Wildezemethode efficientzijn,
daniseenpersoneelsbezettingnoodzakelijkvan3-4man.
Personeelsgebrek maakt dezemethodeirrationeel.
5.Het aantalarbeidskrachten opdekleinebedriivenwordtminder.
6.Degraanmaaiermet zelfbinderkanditarbeif'te-:ortopvangen.
7.Debinder,gebruiktinloondienst ofincoöperatiefverband
heefthetbezwaar,datniet steeds optijdgemaaidkanworden.
Deproductiviteitvanhetbedrijfkanhierdooringevaarkomen.
8.Debinderincombinatie (4bedrijven,hoogstens 15hagraan)
inrationeel,maarmet de conventionelemachinesduurinexploitatie.Gezochtmoetwordennaar eengoedkopeeneeneenvoudigemachine.
9.Maaidorsenisteduurinexploitatie.
10.Dewerkmethodevanhetbinnenhalenvandeoogst ophetkleine
bedrijf isonderdegegeven omstandighedengoedkoopmetvoldoendecapaciteit.

-7P.J.Uotila :,GraanoogstmethodeninFinland".
ToörPinlandvraagt,inverbandmet dehogevochtigheid daar,het
dorsendirectnahetmaaien ofhet drogenopdestoppelofhet
maaidorsenmeeraandacht hijhetrationaliserenvandegraanoogst.

III.RATIONALISATIEINHETVEEHOUDEKEJBEDRIJE.
Samenvatting.0
1.Uit deonderzoekingenisgebleken,datdeinvloedvandemens
iopdeorganisatie inhetveehouderijbedrijfvangroterwaarde
isdandebedrijfsgrootte,devormvandestalendemechanisatie indeboerderij.
Daaromzalarbeidsscholingeengrotere'arbeidsbesparingenverlichtingvanhetwerkkunnengeven.
2.Erwerdbeslotendebouwkosten indeverschillende landenmet
dedaargebruikelijkeofmogelijkevormenvangebouwentemiddelen enineengemeenschappelijkelijstaaneenvolgend congres
voorte Ieggen.
Ookdeopenstallen zullenverderwordenonderzocht.
3.Bijbouwenva.nboerderijenmoetrekeningwordengehoudeninhet
bijzondermetdeinrichting vandestal,vooralmethet oogop
deaanvoervanhetvoedsel,water enelectriciteit.
4.-Bijdeverschillendemethodenvanhooioogstwinningmoet dekwaliteitvanhethooinietuithet oogwordenverloren.
5.Bijhetgebruikvanmelkmachines ishetnoodzakelijk aandevolgendevoorwaarden tevoldoen;
demachinemoet doelmatig zijnvoordeomstandigheden,
deboermoetlerenvolgens demeestrationelemethodemet
demelkmachine omtegaan.
c)deveranderingen,diemoetenplaatsvindenbijinvoeringvan
demachinemoetenbijdeaanschaf inogenschouwwordenbgenomen.
d)Erisnaartestreven,datdeVoorlichtingsdienstend©machinehandelarengezamelijkdezelfdewerkmethodepropageren.
Prof,Br0..Howald"Zwitserseonderzoekingenoverdewerktijdenin
dekoestal:'
Samenvatting;
1.Uit recenteZwitserseonderzoekingen overde'arbeidstijdinde
koestal,overintotaal60veestapelsvanhetDuits-Zwitserse
"Mittelland"enenigebergstreken,blijkt datper 100kgmelk
indezomergemiddeld 4-38minuten enindewinter525minuten
nodigzijn.
2,Hetgrootstekarweiishethandmelkenmet 18-19minutenperkoe
perdag,eenderdehiervan isnodigvoordevoorbehandeling en
hetnamelken.
3-Proevenmetmelkmachineshebbenaangetoond,dat.demelktijdmet
1/3 verlaagdkanworden» dat echter debijhetmelkengespaarde
tijdbijeen-veelvoorkomende-veestapelvan10-12koeien
weernodigisvoordeschoonmaak enhet onderhoudvandemelkmachine,zodatgeenbesparingaanwerktijdwordtbereikt.Ook
wordt geen kostenbesparing bereikt.Weltreedt eenverlichting
vanhetwerkop.

-84.Zeerbelangrijk islietverschilinarbei-d&beLo-eftenop-de"bedrijven'vanverschillendegrootte. Bij30stuksveeisdearbeidsbehoefteperstukgrootveeslechtsdehelftvandieop
bedrijvenmetminder dan7stuks.Noggroterzijndeverschillenper100kgmelk,terwijlopdekleinerebedrijvendejaarlijksemelkgift'kleinerisdanopdegroterebedrijven.
DrMarttiSipilä :;HetonderzoekvanloopstalleninFinland".
Principes de'koenaar&etvoerlatenkomen,niethetvoernaarde
koelatenbrengen.
De overgangtotloopstallai verminderde deinvesteringperkoe
belangrijk invergelijkingtotdegewonekoestalenookverminderdehetarbeidsverbruik perkoe.Deproductiecijfersblevengehandhaafd,alleennamhetverbruikvanligstroaanzienlijktoe.
Ivi.Dumont "Hetgedragvandedierenindeloopstal",
'Overdevolgende onderwerpenwerdgerapporteerd!
I.Oorzakenvanhetstoten.
II. Voorzorgenbijhetbeheersenvandekudde
III.Het.onthoornen.
J.Pie1-Desr
uisseaux "Demelkstalinverbandmet deloopstal".
He'fis"Voordelig,omdemelkstaltebouwentussendeligruimte,
waardekoeienvoorhetmelkenzijnendevoerruimte,waarde
koeiennahetmelkenzijn.
DrE.Eiesalski "Deidealevormenvoorhandgereedschappen opde
boerdeirij".
De driehoofdvragendiemenzich steedsmoetstellenzijn:
1.waaromwordt ditwerkverricht
2.waaromwordt ditwerk juist opdezemanierverricht
3.hoekanditwerk (alshetnoodzakelijk is)beterwordenuitgevoerd.
IrP.Wiertsema "Demodernehooiwinningsmethoden".
HTerwerd""naarvorengebracht;

a) het schuurhooien
b) het hooipersen
c) tunnelruiteren

Delaatstemethodewordtaanbevolen.Deruiterswordenboveneen
greppelgeplaatst,waardoorhetlandspoedig'vrijkomt.
Prof.DrT.Seedorf "De'"Dorfmelkmeister" enhet gemeenschappelijk
melken".
Eensoortmelkcoöperatievormen opeencentraalpunt.Dekoeien
komenuitzichzelfvandeverschillendestallennaar demeikinrichting enwandelenlaterweerterug.
^ r P«^\BakkerArkemawijst ophetbestaan inNederlandvaneen
TferftraleMclkmachme Commissie,eencontrolelichaamvoorverkoop
levering ennazorgvanmelkmachines.

-9IV RATIONALISATIEVANDESUIKERBIETENTEELT.
SamenvattingvanIrA.Moens."betrekkinghebbend ophetwerk
inhetvoorjaar.
1.G-ebruikvanmonogermzaadwordtaanbevolen
2.Hoeveelheid zaadafhankelijk vande.grondenklimatologische
omstandigheden
3.Zaaien oprijenishetbeste
4-.De schoffelmet langesteelgeeftmindervermoeidheid
5.Voormechanische dunnenwordt de "down-the-row"dunneraanbevolen.
Prof.II.LMecke "Kritische beschouwingen overde.mogelijkheden
tothetverminderenvandebenodigde arbeidvoor
het opeenzetten enhetonderhoud vansuikerbieten".
Aanbevolenwordthetgebruikvanmonogermzaad enprecisiezaaimachines.
Iraj.r.J.Kefti "Verslag overresultatenvanonderzoekingenen
ervaringenbijhet opeenzettenvansuikerbieten".
Bijgebruikfranmonogermzaad endoortoepassingvan deDeensedunningsmethode iseenprestatieverhoging van30 fogeconstateerd.
IrW.Kakebeeke "Ontwikkelingvandevoorjaarsmechanisatiebijde
suikerbietenteelt inhet Z.'it. vanNederland",
Resultaat verwacht vanhetgebruikvanmonogermzaad enhetdunningsprincipe van "down-the-row"systeem=gelijkmatiguitdunnenvan
derij,zulksintegenstelling methethakkenvangateninde rij,
waarbijbosjesblijvenstaan.
Dr A.Glasow :'Vergemakkelijkingvanhet opeenzetten vanbieten"
¥erkmetliÔd"êmet dekorteha.k,die eensteellengteheeftvan60
cm.aantebevelen.
A*0.Rasmussen "Pendulumhoeing"
Zowel"deh'eeiialsteruggaande beweging iseenarbeidsbeweging,
geen "lege"tijdmeer.
E.J.A.Hoogland "Machinaalbietendunnenvolgensprincipe "down" '" the-row".
Hierbijkanmen20 f>aandubbeleplantenaanvaarden,
M.Myllyla_"MachinaalbietenoogsteninEinland"
TolTedigemachinale bietenoogst inFinland isnognietmogelijk
wegensdehogekostenvandemachine
R.Dupont "Nieuwemethodenombietenmetdehandterooien".
Aanbevolenwordt derooihaak endekopschoffel.Noggeentijdwinst
geconstateerddaar dearbeidersvoorhet eerst dezemethode toepastentijdens deopname.Devermoeidheid isminderdanbijhet
bietenvorkje enhetkapmes.
M.Dumont "Afvoervanbieten".
Be"tTJaT"nodigvoorhetvervoervan 1tonbieten,gedeeld doorde
tijdnodigvoorhetladen vaneen tonbietenbepaalthetaantal
tegebruikenwagens.

-IODEEXCURSIE.
OpDonderdagwerdmet twee"bussenvandeN.B.M,eenexcursie gemaaktnaardeiïoord-Oost-Polder (bezoek aanlietakkerbouwbedrijf
vanD.Diephout teEmmeloord)ennaarhetveehouderijbedrijfvan
Y.K.Bosnia teHantguminPriesland.
InLeeuwardenwerd overnacht.
Vrijdag voerdedetocht overdeafsluitdijknaardev/ieringermeer
waardeproefboerderij"Oostwaardhoeve"vanhetInstituutvoor
Landbouwtechniek enRationalisatie te Slootdorpwerdbezocht en
voortshetveehouderijbedrijfvanV7.TSiedemeyerinBroekinWaterland.
Begegevensvandeboerderijen zijnbijhet origineelrapportgevoegd.
Be excursiewerdbeslotenmet eentochtje doordegrachtenvan
Amsterdam eneendinerinhetCarltonhotel.
Be excursiegafdebuitenlanders volop degelegenheid deresultaten
vandeinpolderingentezieneneenenanderliet eendiepeindruk
achtervandekracht enhetdoorzettingsvermogenderNederlanders.

Zaterdag 14.Augustus^
/Sluïtrngvan"~he~t"Congresinhotel"Be .vageningseBerg".
CONCLUSION
OPTHEMEETING OPTHEEXECUTIVE COMMITTEE
onWednesday August 11th,19541.The Committeewillcontinuetheirworkand likestoextendit
toothercountries.
2.Inordertoobtainadequateknowledgeaboutthemeating ofterms
andmethodogyinfarmlabourresearch,thePrench,Swissand
Germanrepresentativeswillprepare aglossary.
3.Inordertoobtainbetter contacts theCommittee suggeststo
exchangealist ofpublished andunpublished reports of"thelast
yearwithsummaryandtheresearchprogramme ofthenextyear
ofeachinstitution andpersonworking inthefield ofsimplificationandrationalisationoffarmwork,tobeforwardedto
thePresident atleast3months beforethenext ConÊrence.
4.Itisproposed toarrangeabetterdiscusionmethod andtorestrictthereportstoanumber ofoneper countryforeachsubject.
5.Thenext Conferencewillbeheld inHelsinki inJuly orAugust
of 1955.Therepresentative ofAustriasuggestedtohavethe
next-followingmeeting inhis country.
6.Thetentativeprogrammeforthenext conferenceheldsthefollowingsubjects;
a)methods and equipment insilage-making
b)self-servicefeedingforlivestock
c)otherfeedingsystems ofsilageforlivestock
d)rationalization oflabour onsmall-holdings,especially those
withsufficient labourforceandlowlabouroutput
reporting about theGlossary
statementsaboutnewworkingmethodsandnewresearchpractice
excursiontosouthernFinland.
lageningen,4September1954.

