LANDBOUW-ECONOMISCH INSTITUUT
's-GRAVENHAGE

LAND BO U W-ECONOMISCH INSTITUUT
DEN HAAG (Schev.) - VAN STOLKWEG 29 - T E LE F. 66.23.60 - GIRO 41.22.36

D2 ECONOMISCHE ZIJDE VAU DE K0STPRIJ3VERLAC-I™Ï VAN BE MELK

^ BIBUOTHEEt •"

Lezing voor de Veehouderij-Conferentie
van de C.B.T*B. op 7 Januari 19^9'te Bidt»
hoven door Ir J.G« Veldink»

Op de thans in Bakhoven gehouden Veehouderij-Conferentie
staat de verlaging van de kostprijs van de melk, in het cen
trum van de belangstelling. De "beide andere studiedagen zal
dit probleem van de landbouwtechnische zijde, dus. wat method®
van graslandexploitatie en veevoeding betreft ? beüader ' woeden.
Vandaag sullen wi^ ons verdiepen in de economische zijde van
de Kostpri jsverlaging van de melk„
Bijj het beoordelen van het al of niet geslaagd zijn van
de bedrijfsvoering van een bedrijf, dienen de geldelijke re
sultaten het zwaarste te wegen. De goede bner gaat dan ook
niet eerder tot iets nieuws over, voordat hij zelf er van
overtuigd is, dat dit nieuwe ook voor zijn bedrijf gunstiger
uitkomsten geeft„ Het is alleen maar jammer, dat er in de
praktijk vaak te weinig gerekend wordt. Men komt er te weinig
toe om de resultaten van het eigen bedrijf eens met papier en .
potlood vast te leggen en uit te rekenen» Het bedrijfsecono
misch onderzoek ten dienste van het verbeteren van de be
drijfsvoering krijgt in ons land eerst de laatste jaren meer
belangstelling«, In 1940 werd het Landbpuw-Eco.nomisch Instituut
opgericht, waarbij het er in de eerste plaats om ging, om ob
jectief cijfermateriaal voor het vaststellen van de richtprij
zen' te verkrijgen. Vanaf -het begin 'zijn de boekhoudgegevens:
door het L&nd^ouï?-Sconomisch Instituut in samenwerking met de.
RijkslandïjouwvQorlichtingsdienst vërzameldp De door de deel»etoèris ingevulde staten worden dooir de assistenten van de
Vóórlichting sdie&s.t opgëhkaïd, têftoi jl aàm* kisachrfean isaa '
het LoÉ.oI^jop hét" kantoor* van de : Rijkèlandbouwconsulent, ^oor
de verwerking der gegevens zorg dragen» De laatste jaren wordt
er in toenemende'mate naar gestreefd, om dëfcé boekhoudgegeveas
eschikt té maken voor dé bedrijfsvoorlichting. Het pp de be—
rijven verzamelde ci jf ermateriaal lévert een pracht ig. 'hulp
middel om de" zwakke punten van de bedrijven op te. époren. Dftca?
vergelijking met andere bèdri jveö : 'uit éigen omgeving ziet men
de mogelijkheden die,andere bedrijven benut hebben, en WQrdt
men geprikkëld om ook meer uit zijn bedrijf te halen, In het
;
bijzonder is het belangrijk na te gaan hoe de bedrijfsresulta
ten komen te liggen bij een intensief grasland gebruik met een
zware stikstofbemesting en een intensieve Iroeder- en weicbebousfc
Gedurende het thans lopende boekjaar wordeo hiervoor aparte
groepen bedrijven geadministreerd die extra stikstofbonnen ont
vangen, een afwijkend bouwplan bezitten eiiz 0 Dit materiaal
wordt dus speciaal voor de Voorlichtingsdienst verzameld en ia
niet in de kostprijsrapporten van hstItiELI» opgenomen» Zo lang
zamerhand kan dan ook vastgesteld worden, dat gegevens uit
nagenoeg alle gebieden van ons land ter beschikking staan c
Hoewel het materiaal nog slechts yan lén of twee achtereen
volgende boekjaren afkomstig is, levert dit wel reeds voldoen
de stof voor een discussie,, Indien men dit echter met de meer
dan 25-jarige ervaring van Denemarken vergelijkt, blijkt édi
ter duidelijk s dat het bedrijfseconomisch onderzoek in ons
land nog een grote achterstand heeft in te halen.- In Denemar
ken geschiedt dit werk alleen voor bedrijfsvoorlichting en
niet voor prijsvaststéllingo Men heeft daar in het totaal een
110 bedrijfseconomische consulénten die zich met dit werk
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"bezig houden» In het totaal worden ongeveer 11,000 bedrijfs~
boekhoudingen bijgehouden, of ongeveer 100 per consulent. Kagenoeg al deze boekhoudingen zijn van eenvoudig type, die al
leen de resultaten van het bedrijf in zijn geheel weergeven.
Uitgebreide kostprijsboekhoudingen die de kostprijzen van de
verschillende producten opleveren heeft men maar weinig nl,
in het totaal ruim 200«
Van het huidig aantal over 1948/'49 door het L«E.I. geadmini
streerde bedrijven is het volgende overzicht te geven:
Weidebedrijven.
+ 285
Gemengde zandbedrijven
385
Wisselbouw- en mechanisatieproefbsdrijven
25
'Pluimveebedrijven
200
Akkerbouwbedrijven
,14-5
Het totaal aantal bedrijfsboekhoudingen ligt dus in de
buurt van de 1050, een aantal dat vermoedelijk in de komende
jaren wel ongeveer gehandhaafd zal worden..
Alvorens nu met het eigenlijke onderwerp: de kostprijs
verlaging van de melk te beginnen, lijkt het me goed eerst de
volgende vraag te behandelen:
Waax-om moet de kostprijs van de melk verlaagd worden ?
Dat het voor de boer gewenst is j een zo laag mogelijke
kostprijs van de melk te hebben, spreekt vanzeif* Vpor hem be
tekent een verlaging Vaïi de kostprijs een verhoging van de
Binst» Toch zit er aan,deze kostprijsverlaging van de melk ook
'een belangrijke nationale gijde, dié niet onvermeld mag blij
ven,, ,
Nederland is hog steeds een belangrijke producent van
zuivelproducten«, Voor de oorlog hadden .wij een aanzienlijke
export van deze producten naar het buitenland., daar. deze niet
in eigen land te plaatsen waren. In 1938 bedroeg de totale
waarde van de Ned. zuivelexport ongeveer 118 milïioen gulden*
Deze uitvoer van melk- en zuivelproducten 'maakte ongeveer 34%
of 1/3 gedeelte van de waarde van' de landbouw-üitvoer uit, In
procenten van de totale Sederlantdse uitvoer uitgedrukt, wordt
het aandeel, van de zuivel ongeveer 11%, Eoewel in 194-7 onze
zuivelexport nog maar ran bescheiden omvang was, vertegenwoor
digde, deze toch reeds weer een waarde van 85 millioen gulden
of ongeveer 14.5% van de totale landbouwuitvoer, hetgeen weer
öngeve;ér 4,5% van onze totale uitvoer uitmaakt. Van het voor
bije; jaar 1948 zijn nog geen officiële gegevens bekend, maar
-wel 3taat vast, dat de zuiveluitvoer van veel grotere beteke
nis is geweest«»'.
De laatste jaren voor de oorlog richtte onze boter-export
zich in de eerste plaats naar Engeland, terwijl ook Duitsland
altijd nog een vrij belangrijke afnemer bleef« De uitvoer #> van
kaas geschiedde in volgorde van belangrijkheid naar Belgie,
Duit sland en Engeland.
De eerste jaren zullen wij öp een van betekenis zijnde
zuivelexport naar Duitsland wel niet behoeven te rekenen. Als
belangrijke markten blijven Engeland, België en ook^Frankrijk
dan nog over. Het zal U allen vermoedelijk bekend zijn, dat
de Engelse markt voor de afzet van onze zuivelproducten in het
verleden niet de hoogste prijzen opleverde» He botermarkt te
Londen droeg geheel het karakter van een oi^erschottenmarkt,
waar wij op ongeregelde tijden onze overtollige hoeveelheden
boter moesten afzetten* De concurrentie met andere landen
zoals Denemarken en Nieuw-Zeeland was dan ook grooto
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Ook thans zijn de vooruitzichten vöaï? deboter op de
/Engelss markt^niet erg gunstig. Engeland' heeft "zich door
middel van allerlei contracten met zijn dominions nauw ver"-»
bonden en zich van de leverantie van zuivelproducten uit
deze landen voorzien, tegen naar verhouding zeer lage prij
zen i Men behoeft maar even de boterexportprijzen van deze
landen met die van ons land te -iVergelioken, of hàfcigrote ver-schil:is duidelijk. De Nederlandse exportprijs voor boter
bedraagt: thans f* 4,35 pef kg, Deze prijs-is zodanig gesteld,
dat de ^productiekosten en verwerkingskosten enz« geheel vergoed-worden, zodat wij bij deze exportprijs geen verlies
lijden. Voor Nieuw-Zealand'bedraagt de huidige exportprijs
van de boter f. 2,4-7 per kg en van Australië f. 2,45. Ter
vergelijking worden ook even de. prijzen die de boer voor 1 kg
melk.ontvangt, genoemd. In ons land bedraagt de huidige ge
middelde-jaarprijs bij 3,|>%'vet 17,5'ct»! In Kieuw-Zeeland is
deze bij een vetgehalte van 4-g%, 12,8 et per kg. Voor een
dergelijk vetgehalte wordt de Nederlandse prijs + 23,9 ct i
Zodra hét internatidhale 'vettekor-fe opgeheven is, kan
men er dan ook zeker wel op rekenen, dat wij met onze boterprijs naar beneden moeten. Ongetwijfeld biedt de afzet van
onze typische Nederlandße^kaassoor^on in volvette en 40+
Vorm nog wel enige mogelijkheden. Voor België difcht men deze
affcet, ook na het aangaan van de Economische Unie niet te
overschatten, daar wij in dit land voor de oorlog reeds 85%
van de gehele kaasinvoer in handen hadden c
Vonr de boter moeten wij echter terdege ook rekening
houden niet de concurrentie van de margarine. De lage prijs
van de Margarine gevoegd'bij dé grote zorg die de fabrikan
ten aan' de smaak van het product, vitaminisering,'reclame
enz. besteden, maakt dat deze- een ernstigè concurrent van de
boter blijft»
Ongetwijfeld biedt de kaasbereiding in de nabije toe
komst dan ofvkAeer mogelijkheden dan de bot erb er ei ding., In
Denemarken gaat men zich de laatste jaren steeds meer toe
leggen op de kaasbereiding« daar men ook hier meer mogelijk
heden voor de kaas ziet. Op dit land hebben wij bij de kaas
bereiding altijd nojg de grote' voorsprong, dat wij over typi
sche eigen kaassoorten beschikken -die een uitstekende naam
in ,het buitenland genieten.
In verband mét deze thans gewensté' bevordering van de
kaasproductie', wil' ik niet nalaten er even op te wijzen, dat
nog steeds in ons land de officiële méïkpyi'jé uitsluitend cp
ba'sis van vetgehalte wordt vastgeöt>ld: ;: Dit betekent dus dat
de boer geld ontvangt naar de kilogrammen vet die aan de fa
briek afgeleverd worden. Dit vraagsttrk hangt ten .nauwste sa
men met de waardering van de ondermelk., De huidige waarde
van de ondermelk, kan op grond van de veevoederwaarde op
+ 3,5 ct per liter worden-gestéld,, Geco.mbineerd met het vet
Brengt deze'ondermelk in de vorm van kaas, dus in veredelde
vorm, ongeveer 10 à 12 ct per liter op., Het behoeft geen be
toog dat wanneer men de ondermelkprijs gou verhogen, de kost
prijs van de boter aanzienlijk naar'beneden gaat. Een halve
cent .prijsverschil van de ondermelk maakt, volgens'een berekéning van de F,. N.Z'i, ongeveëif fi .0,13 pér-kg boter uit.
Ook voor het aanzienlijke gedeelte van onze melk dat
rechtstreeks in consumptie verdwijnt is de eenzijdige basis
niet juist» Bij deze consumptiemelk ligt de voedingswaarde
niet alleen in het botervet, maar net zo gued ook in de melkeiwitten, melksuiker en melkzouten*
Voor de oorlog was Nederland ook een zeer 'belangrijke
exporteur van gecondenseerde melk en verzorgden wij + 50%
van'de wereldhandel. Tijdens de oorlog zijn hier echter grote
veranderingen in opgetreden en is de condensexport van de
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Ver*Staten, Australië en ook Canada aanzienlijk uitgebreid.
.Hier zullen wij ons dus straks met nieuwe concurrenten moe
ten kunnen meten, waarbij een goed product'tegen niet te
hoge prijs een noodzakelijke voorwaarde is om deze markt te
behouden,
Tot besluit van deze beschouwingen over onze zuivelpositie is het goed nog te wijzen op de grote betekenis van
onze binnenlandse markt. Het verbruik van melk- en zuivel
producten in eigen land dient op allerlei wijze krachtig be
vorderd te worden. Goed geleide propaganda lijkt me hiervoor
een onontbeerlijk hulpmiddel. De. consument dient van de grgbe
voedingswaarde van melk, room, boter, kaas enz. op allerlei
wijze overtuigd te worden. De huidige hoge boterprijs vormt
ontegenzeggelijk een ernstige handicap in deze dure tijden..
Hoe het boterverbruik in het komende jaar na de laatste
prijsverhoging zal komen te liggen valt nog niet te voorspel: len. In 1947 was dit binnelandse botervetbruik ongeveer ge
lijk aan dat van voor de oorlog nl„:
Jaar
1938
1947

Verbruik in kg per hoofd
Boter
Margarine
'5,5
5,5

?,l
8,5

Samen
.

12,6
14,0

Ha de gedeeltelijke afschaffing, van de consumentensteun
voor de boter is de prijsverhouding tussen boter en margaiine
nog ongunstiger geworden.
De huidige consumentenprijs voor de boter bedraagt
f. 4,48 per kg, die van margarine f. 1,356 per kg, hetgeen
bijna een prijsverhouding van 3,3 ; 1 betekent.
De overheidssubsidie op de margarine is thans zelfs iets ho
ger dan op de boter. Voor de margarine bedraagt deze + 30 ct
en voor de boter ongeveer 25 ct per kg.
De vooroorlogse prijsverhouding tussen boter en margarine
was ongeveer 1,5 * !•
.
Hieruit blijkt duidelijk, dat er in de prijsverhouding
tussen boter en margarine thans een aanzienlijke nadelige
verandering t.o.v. de boter is opgetreden»
Na deze voorafgaande beschouwingen zal het U düidelijk
zijn, dat het noodzakelijk is, dat de Nederlandse boeren zo
wel uit nationale overwegingen als om persoonlijk voordeel,
belang hebben bij een zo laag mogelijke kostprijs van de melk.
Hoe kunnen we nu de kostipri.is van de melk verlagen ?
Uit de resultaten der L.-E.I. bedrijfsboekhpudingen
blijkt, dat de kostprijs van de melk; in de verschillende ge
bieden van ons land nogal uiteenloopt. Ook van bedrijf tot
bedrijf is er een aanzienlijk.verschil. Daar er bovendien in
het gemiddeld vetgehalte tussen de bedrijven grote verschil
len voorkomen, geeft dit ook nog weer extra verschillen, in
verband met de huidige methode van melkprijsvaststelling die
eenzijdig naar vetgehalte geschiedt, is er nl. alles voor te
zeggen om alle kosten toe te rekenen aan. de melkvetproductie.
De resultaten tijdens het voorbije boekjaar Mei 1947 tot
Mei 1948 waren aldus s
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Kostprijs per Kosfepei^apor
kg melkvet
100 kg melk

üeoiea

f. 16,91

f. 4,74

tl
t*

18,11
17,77
18,82

It
«t
It

4,65
4,72
4,98

t»
/
tt
ft
-tt
tt

19,26
17,11
19,56
16,69
18,75

ft
ft
ft
ft
ft

5,32
4,84

Overijssels weidegêbied
Fries-kleigebied
Fries-veengebied
s
Friesland zandgebied
Noord-Holland , W.Friesland
Drechterland
loord-Holland Droogmakerijen
Zuid-Holland Rijnland
•
Zuid-Holland Delf- en Schieland
Zuid-Holland Krimpenerwaard

•

5,79
5,5,50

Wij zien hieruit dat het Priese kleigebied met de laag
ste kostprijs per kg melkvet-te voorschijn komt* Direct hierop
•
volgt het Friese veengebied en het Overijssels weidegebied.
Verder zien wij dat het Rijnland van Zuid-Holland de hoogste
kostprijs zowel per 100 kg melk als ook per kg melkvet heeft.
Ook de hoge kostprijs van de zelfkazende bedrijven in de Krimpenerwaard is opvallend.
/
Haast dit overziciit van de kostprijzen is het goed ook
even de uiteindelijke, bedrijfsresultàten, . dus winst of verlies, te geven. De hierna volgende gegevens zijn de uiteinde
lijke resultaten per ha grasland en zijn berekend door de opbrengstprijs-yan de melk minus de kostprijs, te ve^menigvul—
digen jpieï;'dé productie'per ha. Om nu da grote verschillen die
• er vangbedrijf ,tot bedrijf én van streèk tot streek bestaan
duidelijk te laten uitkomen, wordt naast het gemiddelde be. .. -. - --drijf sresultäSt : ook het slechtste en het beste bedrijf uit
: het; betreffende gebied 1 -opgegeven

•

Gebied
;;

Bedrijfsresultaat Winst/Terlies per ha
(Verlies is onderstreept)
Streek
Slechtste Vermhilbesfee er'
Beste
bedrijf
slechtste bedrijf:
gemiddelde
bedrijf
:

• ?

Overijssels weidegebied
Fries-kleigebied
Fries-veengebied
Friesland zandgebied

Noord-Hölland .
Droogmakerijen
Zuid-Hofland Rijnland
Zuid-Holland Delf- en
Schieland
Zuid-Holland
Krimpenerwaard

tt
ft

?2.7»2?
222,11

tt
ft
tt

286,52
512,41
481,94
351,93

378.13

ft

712,47

n

220,11
356.47

ft
ft

494,€0
489,06

' tt
tt
ft

f. 167,99

455,19
254,71.
129,82

it
it

?7,22

24.09

tt

334,34

tt

40,99
: 115.10

tt

274,49
102,59

1,1
ft
ft

Boord--Holland 5 W.Friesland
"
+ Drechterland tt

f.

f. 118,53

f.

39,65
79,50
59,34
1*9,06
.

tt

»«

it

tl

8,-

ft

235,38 . «

228,50

W

463,88

tt

72,80

tt

210,54

H

332,28

tt

542,82

Dit lijstje laëtt zien, dat het .verschil tussen het beste
eh het slechtsW bedpirif ui*P een bepaald gebied wel f. 500,,en meer per ha bedraâg$. In lüoord-Holland, W. Friesland +
Drechterland is het verschil tussen het beste en slechtste be
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- 6 drijf zelfs meer dan f. 700,- per ha T Voor een bedrijf van
gemiddeld 10 ha "betekent dit bij een Vëirschil van f. 500,per ha een verschil per bedrijfswinst van 10 x 500 = f. 5000.*
Hieruit? blijft wél, dat het zeker de moeite kan lonen om eens
na te gaan hoe wij tot een zo laag mogelijke kostprijs kunnen
komeno
Bij ieder bedrijf kunnen wij een kostenzijde en opbrengst^
zijde onderscheiden. In het hierna volgende gedeelte zal ik
ook achtereenvolgens deze twee zijden behandelen»
*

i.« De kostenzijde van de melkproductie.
Daar kosten in de meeste gevallen zichtbare uitgaven betekenefc, zal men in doorsnee wel geneigd zijn om deze zo laag
mogelijk te hóuden. TochVergeet men vaak, dat ook de beloning
van de eigen gezinsleden tót de kosten van het bedrijf behoöÄ
en men hier dok doelmatig mee moet omspringen. Op dit punt
hoop ik straks teinig te komeç. Naast het arbeidsloon dienen ,
ook de voederuitgaveïi, bemestingskosten, pacht, onderhoud gje—
bouwen, kosten werktuigen, ziektebestrijding enz. enz. tot
de kosten van het bedri jf /be" worden getekend. Bij het L.E*I#
worden alle bedrijven, dus dök de eigen bedrijven, op pachtbasis omgerekend, zodat voor de kosten van de grond het pachtbedrag in de plaats komt.
Om nu de belangrijkheid van de verschillende kostenele
menten duidelijk weer te geven, worden deze hierna in procen
ten van de totale brutokosten uitgedrukt. De totale brutokosten zijn dus op 100 gesteld, terwijl de overige kosten tel
kens in procenten Van de brutokosten zijn aangegeven.
De hierna volgende gegevens zijn afkomstig van weidebedrijven en hebben uitsluitend betrekking op de melkproductie,
kosten Voor nevenbedrijven zoals varkens, schapen enz. zitten
hier niet in. Dit : overzicht wordt aldus:
Fries]Laiid
v

l«Loon -i- soc#lasten
2*Voederkosten
JoMeststoffen
4*Pacht-:- onderhoud ge
bouwen + drainage
5 o Oyer ige ko sten
cijTotaal "brutokosten

•

loord-Holland
Zuid-flolland
W.Stiesland Droog
Delf-en lüimpenea?«
Dnachterland makerijen Schieland
waard

Klei -'

Veen

35
31

37
27
>5

36
31
6

40
28

15

15
16

100

100

5
14

39
28

5

33
38
4

13
14

13
14

13
12

12
14

100

100

100

100

7

Duidelijk blijkt hieruit de grote betekenis die loonkosten
innemen bij de kostprijs van de melk. Meer dan 1/3 gedeelte van
de brutokosten worden in beslag genomen do ca? betaalde *f is re
kening gebrachte lonen en sociale lasten. Direct hierop volgen
de voederkosten, die samen met ede bemestingskosten globaal
genomen even groot zijn als de loonkosten« Op de consumptiemelkbedrijven van Delf- en Schieland ligt de verhouding iets
anders, daar hier zeer veel veevoeder wordt aangekocht, ten
gevolge van de dichte veebezetting.
De kosten voor pacht en onderhoud gebouwen en drainage
spelen thans een naar verhouding minder belangrijke rol. Voor
de oorlog waren de pachtlasten in procenten uitgedrukt, veel
belangrijker dan thans. Daar de pachten wettelijk geregeld
zijn en de boer zelf hier nagenoeg niets, aan kan doen, zullen
wij de pachtkosten verder buiten beschouwing laten» De groep
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oyir ige kost'^fe-^QOP - onderhoud» rente en afschrijving werkle igen,
ziekt ebestrijding, dek gelden, rente lever dev'iwentaris, enz. .
is ongeveer "evenclan gr ijk als de pachtkos te ; n» Tezamen maken
deze beide-nog ge'en ,1/3 d@el van de brtitökoëten uit*

:

. Wat ko,sten. betreft,,; gaat; bet dus- ,in dë eerste plaatë om
de arbeidsloon--', veeyoeder^ -en bemestingskosten. Aan dèz% belangrijke kostenfactoren ^dient dan dok in de-eerste plaats
' . aandacht te " t;örden bes$*eed> •
.

Het: arbeidsloon''en de sociale lasten.» ...
'*> '
De arbeidslonen zijn sinds de. oorlogstijd, aanzienlijk
'• gestegen, terwijl dit zelfde ook -:met de 'sociale 1 , lakten, Mt ge' val is. In 1947/ '48^varieerde liet loonbedrag pfer<utir. Volgens
de Collectieve Arbeid-s-Overeenkomsten van 64 ct tot 70 ct per
uur, terwijl de verplichte sociale lasten die voor rekening
/ konden^., van de werkgever komen, op 17"^ £ï-steld/worden. In de nabije
-Zt*:'•'••toékô^si; ; ---^ul.l'en -deze vermoedelijk na .de invoering van bet
~ - Bedrij£s-Pen sioenf o iids voor- de ; Landbouw nog weer hoge? „'worden.
' Het basisuurloon van.64 ct per"uur t komt dan vermoedelijk te
liggen op 72 ct per uur met 20,5% sociale -lasten*;
Zbals U ongetwijfeld bekqpd za]zijn,, w$rdt'in de
berekeningen de arbeid van dë'lei gen gezinsleden gewaardeerd
op basis van. de loonnormen der collectieve arbeidsovereenkom
sten. Om de bespreking van de. arbeidsloonkosten zo concreet
mógelijk te maken, zal een bepaald weidegebied als voorbeeld
genomen worden.
:
Als voorbeeld worden hierna de weidebedri jvén v n :
Noord-Holland genomen, die op ;duideli jke wijze de problemen,
waar het bij de arbeidskosten om gaat, weergeven*;'-Dege*.Koord-IJóllandse weidebedrijven zijn,in groepen van verschil
lende bedrijfsgrootte ingedeeld, daar de arbeidsbèzetting ten
nauwste samenhangt met de beschikbare oppervlakte, grasland.
Dit overzicht wordt ald^s:
Koord-Hollandse weidebedri .iven 1947/ ? 48
T"
(Gegevens per ha grasland)
:
1. Bedrijfsgrootte
2. Aantal bedrijven
3« Loon: Bper
4.
5»-'

Gezinsleden
Vreemd personeel

6; Sub-totaal loon Gezinsleden +
vreemd personeel
7» Totaal laon
8.'Sociale lasten

7i

- .12i ha

9
f. 203,58
98,44
64,06

"

f- 162.50
f. 366,08
"

;,

64,06

9»•Totaal loon + soc.lasten
10» 'Saldo Winst/Verlies pér ha

f./430,14

11»" Arbeidsinkomen per ha

f 3 7 1» 6 3

1) */. betekent verlies.
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58,51

12i - 17i ha 17i - 22i feä
11
f. >98,76
fo 139,60
'

"
"

90,88 ,
85,51

, f, 176,39

"
"

6

7^,56
96,25

' f. 170,81

, fv 315,99 •V;- f- 269,57
.
"
47,18
"
55,30'
• • ; i f.:- 3ii,29 .
19,92
/ f, 391,21

f, J16,75
; : 50,80
' f» 367,55

Wij zien hieruit, dat de kleinere bedrijven naar verhou
ding véél hogere loonkosten/.per ha h.a.- hebben (regel 9). Het
•verschil tiïsseri- een bedrijf van geiaiddeld. 10 ha en gemiddeld
20 ha'bedraagt , meer dan 'f „ 110
per hav. .
Deze hogere arbeidskosten iwordén Vooral veroorzaakt door de
hog^e loonkosten van de boer zélf (. régel 3). De uiteinde
lijke bedrijfsresultaten géven hierdoor voor"dè 7 kleinere be
drijven een. veel ongunstiger beeld (regel. 10). Toch is er in
het uiteindelijke: arb e ids inkomen per ha ( regel : 11) . dat ge
vonden wordt door optelling van totale loonkosten (regel 9)
en het saldo winst./verliës per bedrijf /regel 10), geen be
langrijke afwijking tussen de verschillende grootte-klassen,.
; Er. kah. echtêryniet genoeg de nadruk op .worden gelegd, dat ook
'
elgén^arbeid door de boer als een kostenfactor beschouwd
moet .worden. Overtollige arb eidskrachten op de b e dri jven
leidt tot verspilling van arbeid 'en is nationaal gezien totaal
ongewenst.. Voor de bedrijven die naar verhouding over veel
eigen arbeidskrachten beschikken, vormteen -intensieve? hedri ^•favoering met een intensief gras landgebruik en eén hoge melkpin
ductie per ha dan 0ok de oplossihg*.Op deze wijze kan men de
toch reeds, beschikba^ arbeidskrachten rendabel aanwenden.
Voor de grotei*é bedrijven die doorgaans hoofdzakelijk op
betaalde arbeid .aangewezen zijn:, .is loon een kóstenfactor waar
zuinig mee : omgesprongen moet worden,» Dit :heeft tengevolge, dat
de invloed-van het intensiveren op de grotere bedrijven tot op
zekere hoogte een andere i.s, dan op dé kléinere bedrijven. Dat
ook hier echteï nog wel mogelijkheden aanwezig zijn, zal hierna
blijkai bij de bespreking van een stikstofproefbedrijf op de
Friese klei»
, Mechanisatie van het bedrijf kan er pntegenzeggelijk sterk
toe bijdragen, om de loonkosten van het bêdrijf aanzienlijk naar
benéden te halen-. Ook de melkmachine kan,"voor de grotere be
drijven, een uitstekend hulpmiddel zijn..Ieder geval;dient
echter ©p zichèelf bekeken te worden. Dé aanschaffing van een
melkmachine diént natuurlijk gepaard te.gaan met bezuiniging
op de loonuitgaven, anders heeft het geen zin., Dat er in dit
opzicht inderdaad mogelijkhedéh' zijn bewijzen de gegevens van
bepaalde deelnemers. Zó! is er--in dé Friese .Veenweide een be
drijf van. ruim 40 ha waar.men mede door hét gebruik van de
melkmachine, voor de .loonkosten méér dan-.f» 110,- per ha be
neden het gemiddelde van alle bedrijven uit dat gebied blijÇt
Het gebiedsgemiddelde bedraagt nl. f» 286,- pér ha en het be
wust é bedrijf heeft f. 175 t™ per ha aan loonkosten.
-0,

De voederkosten. .
De voederuitgaven zijn in feite niet los•te zien van v de
loonuitgaven, daar deze elkaar over en weer zeer sterk beinvïoeden.. Ook de bemestingskosten behoren hierbij, daar een
juiste bemesting van. het grasland er toe bi jdraagt , dat men op
ae voederaankopen kan'bezuihigeri. Door een intensief grasland
gebruik, regelmatig omweiden of rantsöenbeweiding en het win
nen." yan ruwvoeder van uitstekende kwaliteit., kan men op de
voederaankopen besparen en tot betere resultaten komen«, In het
bijzónder oefent het toedienen van een stikstofbemesti'ng aan
het grasland, eèn belangrijke opbrengstverhogende ..werking uit.
Hoewel thans de stikstof door > de künstmestdis tribut ie nog maar
mondjes maat tér beschikking wordt gesteld,'zijn 'er in ons
-land wel enige bedri jven die extra stikstófbohneh ontvangen en
ook met 'déze wi jze x&Ç ^sdrijfsvoering yoldóende ervaring be
zitten. Om ook hier het"^ inzi«Ä-.zu-,cy here et-mogeli jk te.-maken,
zullen de kosten en opbrengsten,, vanl.ëfh bedri jf op^de Friese
klei met zware stikstofbemesting geplaatét -wcrde»' naast "het
gemiddelde van het gehele gebied* Het is wel janinier, dat nog
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van zo weinigïbé&iijven met een dergelijke bedrijfsvoering
gegevens; bekend. ziijni^In dè. toekomst zal hier echter gelukkig
spoedig verandering in komen»
,
Kosten en opbrengsten per ha grasland (Boekjaar 1947/ ? 48),=
'StikstofErie :3e.'klei streek.
Proefbedrijf
Gemiddeld
1« Loon + Sociale lasten

X?

r r / y }.c.y

-La

471,82
175,98

"
"

258,15
37,06

2« Voederkosten
3» Bemestingskosten
4-0 Pacht + onderhoud gebouwen

>

" . , 119,15

"

118,54

5^ Overige kosten

"

"

119,47

6. e Totaal bruto-kosten

f. 1=419-,70

fc

819 f 87

7<> Aftrek omzet en aanwas
rundvee

" " 403,81

"

177v 75

8 Ö Hetto-kosten.

f, 1.015,89

f*

•-"9o Êèlkproductie .per koe. .
10» Melkproductie per ha
ll»: Gemiddeld vetgehalte.
12« Kostprijs per »100 kg melk
13» Kostprijs per f kg melkvet

fs
"

175? 46

-'642,12

4.646 kg

.3»993 kg

7*317 "
4,01 %
13,89
3,46

3,5 i: 6 "
3 Ï.89 %
f»
"18,11
.
4 s 65

14o Saldç Winst per ha •
455,19
ee
.^'^>>•2,10
15«..M®i^ bezettïhg per ha
1,575
16si Omgerekend stuks--v«.e,. pgr ha

"

V

79 ; -50
.1,13
0 ? 888

: fiet intensiéve karakter van dit bedrijf komt in deze cij
fers duidëiijk naar vörëM.-De melkveebezetting (régelJ15) is
bijna dubbel zo iioog als het gemiddelde, bedrijf uit dé Friese
kleistreek. Niet .alleen de loonkosten, ook de voederkosten,
maar in nog veel'sterkere mate de betoestiïigsko.sten (regel 3)
zijn aanzienlijk gestegen. Tengevolge vafi de uitstekende melk
product ie "per kóe en de zware veebezetting, krijgt dit bedrijf
uiteindelijk meer dan het dubbele van de normale melkproductie
per 'fia'* Ondanks' de 'gestegen - kosten ligt- de kostprijs per 100kg
melk nog beneden de 14 ct per kg en meer dan 4 ct.per' kg bene^»
den het' gebiejdçgemiddelde. Het bedrijfsresultaat (regel 14)
spreekt"voor-zichzelf en de rentabiliteit van een dergelijke
bedrijfsvoering behoeft bij een juiste toepassing dan ook niet
in discussie gebracht te worden.
Zoals U bekend zal zijn, zal de landbouwpolitiek van onze
regering er de eerste jaren op gericht zijn, om de productie
uit eigen bodem te stimuleren. Het ernstig tei:
aan dollars
maakt, dat wij op onze veevoederaankopen in het buitenland
moeten bezuinigen« Het zoeven aangehaalde bedrijf toont dui
delijk aan, dat er In dit opzicht in ons land nog gx^ote mo
gelijkheden zijn, indien onze kunstmestpositie maar weer cp
peil is.
De opbrengstzinde van het bedrijf»
Het
en melke
grootste
melkgeld
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»

rundvee levert twee belangrijke producten nl» vlees
Verreweg het belangrijkste is de melk, daar het
gedeelte van de bruto-opbrengsten in de vorm van
binnenkomt. Zonder dan ook iets aan de belangrijk-

-* xo

p;

heid van een goede opbrengst voor het verkochte overtollige
vee iets af te doen, kunnë# ,wi j ons in het hierna volgende
gedeelte wel tot dé' melk beperken.
Op de belangrijkheid vâ& een goede melkproductie per koe
en een goed vetgehalte kan nooit genoeg nadruk worden gelegd.
Met slecht vee van lage productiecapaciteiten en laag vetge
halte kan men mqeilijk gunstige bedrijfsresultaten verwachten..
Voor alles dient men er dan ook te zorgen, dat de melkproduc-,
tie per koe, evenals het vetgehalte in orde is. Daar de melkrijkheid evenals het vetgehalte allereerst door erfelijke
factoren beïnvloed wordt, moet dus het veebe.slag in de eerste t *
plaats in orde zijn. Daarnaast oefent ook voeding en. verple
ging een aanzienlijke invloed op de productie uit. Dat een
rationele veehouderij zonder melkcontrSle niet denkbaar is,
acht ik eigenlijk overbodig te zeggen. Toch ziet men helaas,
dat nog steeds vélen niet aan de melkcontrôie deelnemen, of
nog geen juist gebruik van de productie gegevens maken.
Om de belangrijkheid van een goede productie .per k$e
nog eens duidelijk te laten uitkomen, vplgt hieronder een in
deling van de
ord-Hollandse weidebedrijven naar melkproduc
tie per koe.
Boekjaar 1946/*47
Aantal bedrijven

Uw Grcepsindeling naar de melkproductie p.koe in kg
bfdr. 3125-337?l53 75-3625 3625-3875 3075-4125 4125-4625
8
10
6
1
1
9
-•

368,39
243,06
16,51

51$ *19

268,79
23,16

361,59
272,50
21,62

372,14
326,28
22,52

452,39
320,57
29,33

111,50
137,33

118,39
141,48

142,33
144,98

121,31
152,-

'127 »76
109,71

6»Totaal Brutokosten p.ha
7®Totaal aftrekposten

876,79
.. 140,70

867,01
193,54

943,02
200,41

994,25
244,92

1109,76
232,38

8 C Totaal netto-kosten p.ha
9.Melkproductie p. koe
10o Gemiddeld vetgehalte
11»Melkproductie' p. ha
12®Kosiprijs p.100 kg melk
IJoOpbïengst p.ha aan melk
14„Saldo Winst/Verlies p. ha
15„Aantal st.omger.rundv.,/ba
16oAantfel melkkoeien p. ha
17oAantâl ha grasland

736,09
3247
. 3,54%
3994
18,43
.717,/. 19,09
.
.1*45
1,25
11,85.

673,47
3492
3,58%
3702
18,19
681,01
7,54
1,36
1,06
16,15

742,61
3778
3,51%
4382

749,33

877,38
4309
3,^8%
5257
16,69
989,23
111,85
1,49
i,2a
10,88

loLoon + Soc. lasten
2.Totaal voederkosten
3 o Totaal bemestingskoteten
4o Totaal, Pâcht, ond«gëb.,
drainage
5.Totaal overige kosten
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784,éO
42,19
1,47
1,16
14,-

3,53%
4606
lë,27
843,93
94,60
1,43
1,16
13,52

- 11 *r

Boekjaâr 1947/'48
Aantal b edrijven

Uw
bedr„

3575-3625 3625-3875 3875-4125 412^-4575
8

7

6

3

soc. lasten
voederkosten
bemestingskosten
Pacht, ( ond«geb,,
draipage
*5«Totaal overige kosten

358,92
228,87
41,02

394,95
299Ï79
56,29

379 ? 00
577 ? 43
70,68

355 ? 95
249 s75
40,54

115,73
129 s-

135,24
147,45

120, 3 55
144 g 94

125,81
116,60

6#Totaal brutokosten p«>ha
7oTotaal aftrekposten

884j54
145,18

3033,72
174,39

3092,62
234,52

887.61
226 ( 89

laliOön +
2a Totaal
5,Totaal
4»Totaal

8«Totaal nettó-kosten p.ha
9«Melkproductie p e koe
10.Gemiddeld vetgehalte
11«Melkproductie p« ha
12»Kostprijs p<.100 kg melk
13»Opbrengst p. ha aan melk
14»Saldo Winst/Verlies p. ha
15 o Aante st. om ger. rundv « /ha
L6«Aantal melkkoeien poha
L7©Aantal ha grasland

859,35
738 v 36
3765
3505
5,58%
5,54%
4255
5789
20,2.0
19,49
787,86
688,51
% 49,85 %71 j47
1,46
lj27
1,081
1,150
14,98
15,01

858,10
40-1-6
3 î,64%
4766
18,-896,69
38,59
1,43
1,178
15,04

660 j 72
4204
5,58%
4675
14,13
868,16
207 ,•44
1,36
1,112
13,88

Wanneer wij zien naar de uiteindelijke bedrijfsresultaten
saldo Winst/Verlies per ha (regel 14), dan gedlt voor beide
boekjaren, dat bedrijven met een betere productie per koe,, ook
betere bedrijfsresultaten vertonen,,
Het opvoeren van de melkproductie dient men in de eerste
plaats te zieken, in het op peil brengen van de productie per'
koeo Pas daarna kan men, in zoverre de voederpositie dit toelaat
de veebezetting per ha opvoeren«
Tot besluit nog enkele opmerkingen voor de gemengde z andbedrijven , daar ook hier een zeer groot gedeelte nlo ongeveer
de helft van de totale hoeveelheid melk, vandaan komt a
Het voorafgaande gedeelte dat geïllustreerd werd met cij~.
fers die vay weidebedrijven afkomstig zijn, is echter eveneens:
van belang voor de gemengde bedrijven, daar de meeste conclusie*
net zo goed voor hen gelden e Het is dan ook alleen maar mijn
bedoeling nog eens extra de nadruk te leggen op de bijzonder
grote waarde die er voor deze bedrijven aan gerecht moet wor
den, dat de productie van eigen bouw- en grasland opgevoerd
wordt. De variatie van bedrijf tot bedrijf is thans enorm
groot. Het ene bedrijf kan te nauwer nood nog niet één melkkoe
per ha cultuurgrond houden, terwijl een ander bedrijf er met
gemak 50% meer houdt en eveneens een uitstekende productie
vertoont* Het gemengde zandbedrijf was voor de oorlog zowel
voor het rundvee, varkens als de kippen in aanzienlijke mate
op het aankopen van krachtvoeder aangewezen« Door verhoging
van de eigen voederproductie is men in staat om met een ge
ringe stijging van de bruto-kosten een veel grotere opbrengst
te bereiken s waardoor men ook hier weer tot betere bedrijfs
resultaten komt«
's-Gravenhage , 6 Januari 194$) P
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