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- 3 TEE G%EIDS%
De arbeidsproductiviteit vertoont de laatste jaren een
stijgende tendens op het gemengde "bedrijf. Deze stijging heeft
twee oorzaken. Enerzijds zien \ri-j een afname van het aantal ar
beidskrachten per bedrijf, anderzijds neemt de omvang per pro
duktietak toe.
Om met minder arbeidskrachten de arbeidsorganisatie
rond te krijgen is het noodzakelijk dat men minder arbeidvergende methodes toepast. Een hulpmiddel bij het streven naar een be
tere arbeidsorganisatie is het vereenvoudigen van het produktieplan* Dat wil zeggen minder produktietakken en dit kleiner aan
tal produktietakken in een zodanige grootte,dat men rationeel
kan v/erken. Uit het oogpunt van arbeidsproduktiviteit kunnen per
produktietak normen van minimum produktie-omvang worden opge
steld, b.v. een produktie-omvang van 100 mestvarkens voor de
produktietak mestvarkenshouüerij op het gemengde bedrijf.
In het kader van het arbeidsorganisatie-onderzoek "ge
mengde bedrijven die streven naar een hoge arbeidsproduktiviteit"
is ondermeer de aandacht gericht op gemengde bedrijven met 100
of meer mestvarkens in ïloordbrabant om inzicht te krijgen in
hoeverre en op welke wijze bedrijfsvereenvmidiging op dit soort
bedrijven heeft plaats gevonden. Allereerst is getracht om met
behulp van de mei-inventarisatie 1964 een antwoord op deze vra
gen te verkrijgen. De aldus verkregen bevindingen zijn weergege
ven in de interimnota "Onderzoek naar de richtingen van bedrijfsvereenvoudiging t.a.v. gemengde bedrijven met een omvangrijke
mestvarkensstapel in Noordbrabant". Deze bevindingen waren zoda
nig, dat een enquête op een aantal bedrijven gewenst leek. Deze
enquête vond plaats op bedrijven die volgens de mei-inventarisa
tie 1964 aan de volgende criteria voldeden:
1) arbeidsbezettiixgs eenmansbedrijf
2) produktieomvang:1300 of reer bewerkingseenheden
3) produktieplan: 5 of minder processen
4) mestvarkensstapels 100 of meer mestvarkens.
Volgens de mei-inventarisatie 1964 voldeden 61 bedrij
ven aan het bovengestelde. Evenwel bij het enquêteren bleek, dat
a} 1 bedrijf inmiddels was opgeheven
b) 1 bedrijf vlak voor de enquête was verkocht
c) op 1 bedrijf de varkensstallen waren verhuurd.
Yan de overige bedrijven werden gegevens verzameld, zo
dat het versla - op 58 bedrijven betrekicing heeft.
De uitvoering van de §nquête geschiedde als volgt. Een
week voor het bezoek aan een bepaald bedrijf werd het enquêtefor
mulier toegezonden met een begeleidend schrijven, waarin in het
kort de bedoeling van de enquête werd uiteengezet. Tevens werd
een afspraak gemaakt op welke dag het bezoek zou plaatsvinden.
Doordat alle bezoeken op de afgesproken data konden plaatsvinden
en alle geënquêteerden spontaan hun medewerking bij het invullen
van het enquêteformulier verleenden, kon de enquête als zodanig
snel worden verricht. De geënquêteerde boeren worden voor hun me
dewerking ten zeerste bedankt. De enquête vond plaats na afloop
van het oogstjaar 1964. Dit in tegenstelling tot de mei-inventa
risatie. o3ij vergelijking van de gegevens blijken de verschillen
gering. Met behulp van de enquête wordt een meer genuanceerd
ins i cht verlöre gen.
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De gevolgde wijze van onderzoek zal nog verder worden
ontwikkeld. Het selecteren van bedrijven met behulp van de
gegevens van de mei-inventarisatie en het vervolgens enquêteren
van de aldus geselecteerde bedrijven heeft voldoende perspectie
ven gegeven om met deze wijze van onderzoek door te gaan.
Ongetwijfeld zal na het lezen van het verslag behoefte
aan verdere informatie bestaan op een aantal punten, aie door de
enquête zijn belicht. Gaarne vernemen wij de wensen van de prak
tijk dienaangaande, opdat met een volgende enquête daarmede zo
veel mogelijk rekening kan worden gehouden.
Ten slotte dient het vele werk te worden vermeld, dat
de heer S.A.R. François bij voorbereiding, uitvoering en ver
slaggeving van de enquête heeft verricht. Een woord van dank
is zeker op zijn plaats.

- 5 HOOFDSTUK Is Algemene gegevens.
1.1 Oppervlakte cultuurgrond.
Wil men op het gemengde bedrijf het inkomen uitsluitend
uit veeteelt en akkerbouw verkrijgen, dan zal men over een "behoor
lijke oppervlakte cultuurgrond moeten beschikken.
Het inkomen Uit de grondgebonden produktietakken op de
zandgronden vertoont van jaar tot jaar niet die grote verschillen
als bij varkens en kippen het geval is. De meeste boeren streven
dan ook naar een min of meer vast inkomen, waarvoor hij grond ter
beschikking moet hebben.
Uit de enquête blijkt dat 63$ van de bedrijven meer dan
10 ha cultuurgrond heeft; 14$ bezit minder dan 6 ha.
In de steekproef komen 3 bedrijven zonder cultuurgrond
voor. Deze hebben zich volledig op de niet-grond gebonden produktie, ni. de varkensmesterij, toegelegd (5$).
1.2 Verkaveling.
De afstand van de kavels tot de bedrijfsgebouwen en de
kavelgrootte geven een inzicht omtrent de toestand van de verka
veling. 25$ van de bedrijven met cultuurgrond heeft 1 of 2 kavels,
zodat we .kunnen stellen dat deze een goede verkaveling hebben. Op
75$ van deze bedrijven kwamen drie of meer kavels voor.
De kavelgrootte is van invloed op de arbeidsbehoefte ten aanzien
van de veldwerkzaamheden. Gezien de ontwikkeling naar werktuigen
met een grotere werkbreedte wordt de kavelgrootte steeds belang
rijker. Op 27$ van de bedrijven met cultuurgrond was de gemiddel
de kavelgrootte kleiner dan 1 ha. Op 73$ van deze bedrijven was
de kavelgrootte 1 ha of meer.
De afstand van de kavels tot de bedrijfsgebouwen speelt
een rol bij de werkzaamheden die op de kavels plaats vinden en
regelmatig terugkomen. Ben sprekend voorbeeld hiervan is het mel
ken in de zomer. Dit werk komt tweemaal daags voor en de arbeids
behoefte zal variëren met de afstand die overbrugd moet worden.
Uit de enquête blijkt dat 66$ van de bedrijven met cul
tuurgrond de kavels binnen een afstand van 500 meter heeft lig
gen. 34$ heeft een gemiddelde transportafstand van 1000 meter of
meer. Van de bedrijven die de kavels binnen een afstand van 500
meter hebben liggen heeft 41$ een trekker. Van de bedrijven met
een kavelafstand van meer dan 1000 meter bezit 64$ een trekker.
1.3 Bouwplan.
In de volgende tabel wordt weergegeven welke gewassen
er in het bouwplan voorkomen en op hceveel procent van de bedrij
ven een bepaald gewas verbouwd wordt.

Tabel 1

Bouwplan.

Gewas

Aantal bedrijven in procenten van liet
totaal aantal bedrijven

Granen
Aardappelen
Suikerbieten
Voederbieten
Voederbieten en snijmais
Tuinbouw
Gonservenerwten

93
67
10
19
2
3
2

De meest voorkomende gewassen zijn granen en aardappelen, tuinbouwgewassen komen in geringe mate voor.
1*4 Veebezetting.
In het algemeen wordt op het gemengde bedrijf het groot
ste deel van het inkomen verkregen uit de rundveehouderij en de
niet grond gebonden produktietakken.
In welke mate deze voorkomen ziet men in de volgende
tabel.
Tabel 2

Veebezetting.

Soort vee

Aantal bedrijven in procenten van het
totaal aantal 'bedrijven

Melkvee
Mestrunderen
Mestkalveren
Mestvarkens
ÜPokvarkens
Kippen

90
4
5
100
2
21

9<yfo van de bedrijven heeft melkvee.
1.5 Produktie-omvang exclusief mestvarkens.
Een maatstaf om de produktie-omvang te meten zijn het
aantal bewerkingseenheden. De mestvarkens zijn hierbij buiten
beschouwing gelaten om een inzicht te krijgen in de omvang van
de overige produktietakken.
Tabel 3

Produktie-omvang exclusief mestvarkens.

Cverige produktie-omvang
in bewerkingseenheden
minder dan 500
600 - 999
1000 - 1499
1500 en meer

Aantal bedrijven in procenten van het
totaal aantal bedrijven
9
10
48
33

7 Uit de voorgaande tabel kunnen we aflezen dat 81^o van de bedrij
ven naast de mestvarkens een produktie-omvang heeft van meer dan
1000 bewerkingseenheden. 33fi van de bedrijven heeft naast de
mestvarkens een produktie-omvang van 1500 bewerkingseenheden of
meer »
De vraag rijst in hoeverre er een verband is tussen de grootte
van de mestvarkensstapel en de overige produktie-omvang van het
bedrijf.
Tabel 4

Relatie tussen grootte van de mestvarkensstapel en ove
rige pro du let i e -onvang.

Overige produktie-omvang
in bewerkingseenheden

Aantal bedrijven met minder dan 200
mestvarkens in tfo van het totaal aan
tal bedrijven van die categorie

minder dan 600
600 - 999
1000 - 1499
1500 en meer

33
50
65
78

Deze tabel geeft aanwijzigingen dat minder mestvarkens worden
gehouden naarmate de overige produktie-omvang groter is.
1.6 Aantal processen in 1964 en 1965.
Het aantal processen geeft een indruk omtrent de mate
waarin het produktieplan vereenvoudigd is. Om tot een hoge ar
beidsproductiviteit te komen is het noodzakelijk zorg te"dragen
voor een behoorlijke omvang van elke produktietak. Dit leidt
tot een gering aantal produktietakken per bedrijf.
Tabel 5

Het aantal processen per bedrijf.

Aantal processen

Aantal bedrijven in procenten van het totaal
aantal bedrijven
Situatie 1964

15
2
3
3
16
4
36
5
29
6
9
7
2

situatie

1965

5
4
16
41
22
12

60f» van de bedrijven had in 1964 minder dan 5 produktietakken.
Dit percentage is 66f<? voor 1965, een teken dat de bedrijfsvereenvoudiging verder gaat.
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Tabel 6

Leeftijd van bet bedrijfshoofd.

Leeftijd

Aantal bedrijven in procenten van bet totaal
aantal bedrijven

jonger dan 35 jaar
35 - 44 jaar
45 jaar en ouder

45
34
21

Uit deze tabel blijkt dat op 45$> van de bedrijven het bedrijfshoofd jonger is dan 35 jaar. 797» van de bedrijfshoofden is jon
ger dan 45 jaar. Hieruit blijkt dab op de geënquêteerde bedrij
ven voor het merendeel jonge boeren het bedrijf leiden.
1.8 Arbeidsbezetting.
Tabel 7

rbeidsbezetting.

Taste arbeids- Regelmatige hulp;Tijdelijke hulp vanlAantal bedrijbezetting
van vrouw
kinderen • arbeiden? <ven in °jo van
'het totaal
aantal bedrijïven
boer
boer
boer
boer
boer
boer
boer

;
i

I

j

;

ja
ja
ja
-

; ja
! ja
1

I

ja

ja
ja
ja

!
!
i

21
2
9
43
10
14
2

Ben van de criteria bij de keuze van de te enquêteren bedrijven
was, dat het bedrijf uit het oogpunt van arbeidsbezetting als
éénmansbedrijf kan worden beschom>jd. Bedrijven, waarop volgens
de mei-inventarisatie (inwonende) kinderen en/of vreemde arbeids
krachten regelmatig meewerken, zijn dus niet geënquêteerd.
Uit de enquête blijkt, dat de arbeidsbezetting genuanceerder is
dan de mei-inventarisatie aangeeft. Naast regelmatig meewerken
van vrouw op het bedrijf komt ook nog aanvullende (tijdelijke)
arbeid voor. Op 14$ van de bedrijven wordt in drukke perioden
door kinderen meegewerkt, terwijl op 25^ van de bedrijven aanvul
lende hulp door een arbeider wordt geboden.
1.9 Arbeidsaanbod.
3ij de enquête is nagegaan hoeveel uren gemiddeld per
week per arbeidskracht gewerkt wordt.
Met behulp van dit gegeven is het aantal manjaren per V.edrijf be
rekend, waarbij een manjaar op 3000 uren is gesteld.
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Aantal manjaren per bedrijf.

Aantal manjaren

Aantal bedrijven in procenten van het
totaal aantal bedrijven

minder dan 1,5 manjaar
meer dan 1,5 manjaar

46
54

Uit deze tabel blijkt dat in beide categoriën ongeveer evenveel
bedrijven voorkomen.
1.10 Trekkracht.
Tabel 9

Trekkracht.

Soort trekkracht

Aantal bedrijven in procenten van het aantal
bedrijven met cultuurgrond

Trekker
Paard en trekker
Paard
Geen trekkracht

42
8
45
5

Op 50i<> van het aantal bedrijven komt een trekker voor en op
53$ een paard*
1.11 Werktuigen.
Vrijwel alle bedrijven hebben werktuigen voor grondbe
werking en het zaaiklaar maken van het land.
Werktuigen bestemd voor zaaien, poten en verzorging xrorden meest
al in samenwerking met de buren gebruikt of men ^etrekt ze van de
werktuigencoöperatie.
Voor een drietal werktuigen, nl. kunstmeststrooier, stalmest'
strooier en beregeningsinstallatie is nagegaan of deze werktui
gen al dan niet op de bedrijven worden gebruikt.
Tabel 10

Werktuigeninventaris.

Soort werktuigen

Kunstmeststrooier
Kunstmeststrooier-stalmeststrooier
Kunstmeststrooier-beregeningsinstallatie
Kunstmeststrooier-stolmeststrooier
ber egenings inst allat i c
Stalmeststrooier - beregeningsinstallatie
Grsen van de drie rjencsratle werktuigen

Aantal bedrijven in
van het aantal bedrij
ven met cultuurgrond
44
24
2
4
1
25

Op 74/Ö van de bedrijven met cultuurgrond gebruikt men een kunst
meststrooier. Een stalmeststrooier
gebruikt 29^ van de bedrij
ven. 7io van de bedrijven is in het bezit van een beregeningsinstallatie. Verder is van alle werktuigen nagegaan of men deze in
eigen beheer heeft of dat men deze in een of andere vorm van com
binatie exploiteert.

- 10 De volgende tabel verschaft hierover nadere informatie.
Tabel 11

Exploitatie in combinatie van een of meer werk
tuigen.

Exploitatievorm

Aantal bedrijven in procenten van het totaal
aantal bedrijven

In eigen beheer
Met de buren
Van de coöperatie
Met familieleden

15
39
44
26

Uit deze tabel kunnen we afleiden dat de meeste bedrijven een of
meerdere werktuigen gezamenlijk exploiteren. Slechts 15$ van de
bedrijven heeft alle werktuigen in eigen beheer. 65$ werkt samen
hetzij met de buren, hetzij met familieleden.
Van de belangrijkste werkzaamheden is de uitvoering nagegaan.
Ben en ander wordt weergegeven in de volgende tabel.
Tabel 12

Uitvoering van de werkzaamheden (veld) in $.
aard. stal- gier ploe- in- gras hooi graan graan maairooi- mest uit- gen
kui- maai- per- Mn de- dor- dor
en
uit- rijlen en
sen ren
sen
sen
rij«- den
den

zelfstandig
burenhulp zonder
gecombineerd ge
bruik van werk
tuigen
loonwerk
50
burenhulp (zon
der gecombineerd
gebruik en loon
werk)
14
burenhulp met ge
combineerd ge
bruik
2
G-enoemde werk
zaamheid komt
niet voor
34

33

56

55

2

31

58

33

36

4
24

53

4
36

22

7

18

31

2

42

31

62

13

10

13

-

11

29

1

18

31

31

69

9

Opvallend is dat van de genoemde werkzaamheden ploegen en gier •
uitrijden op meer dan 50$ van de bedrijven met cultuurgrond door
de boer zelf uitgevoerd wordt. De overige werkzaamheden wqrden in
hoofdzaak verricht door de loonwerker. Gecombineerd gebruik van
maaibalk en een zelfbinder komt respectievelijk op 13$ en 11$ van
deze bedrijven voor.
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II.1 Gemiddeld aantal aanwezige varkens in 1964 en in de toe
komst.
Bij de enquête is gevraagd hoeveel varkens er gemiddeld
per jaar aanwezig waren. Daarnaast is de vraag gesteld of men
nog plannen had om deze produktietak uit te breiden.
Tabel 13

Grootte van de varkensstapel.

Aantal mestvarkens

Aantal "bedrijven in procenten van het totaal
aantal "bedrijven
situatie 1964

100
150
200
250
300
400
500
600
800

- 149
- 199
- 249
- 299
- 399
- 499
- 599
- 699
en meer

38
26
12
11
3
3
2
5
-

situatie toekomst
26
17
24
6
7
11
3
3
3

Ten aanzien van de situtatie in 1964 kan opgemerkt worden dat
76$ van de bedrijven minder dan 250 mestvarkens heeft. "Vergelij
ken we dit voor deze groep bedrijven met de situtatie voor de toe
komst dan daalt dit percentage met 9$. Dit houdt in dat 9$ meer
bedrijven 250 of meer mestvarkens in de toekom;;t denken te gaan
houden.
II.2 Huisvesting.
Ben goede huisvesting van de mestvarkens is belangrijk
wil men goede resultaten bereiken.
Dat hieraan nog veel mankeert is bij de enquête gebleken. Mid
dels enkele vragen is getracht hiervan wat concreets vast te
leggen. Om rationeel te kunnen werken - zo min mogelijk lopen
en goed overzicht van het werk - is het noodzakelijk dat de var
kens zoveel mogelijk in een stal bij elkaar liggen.
Uit de enquête blijkt dat slechts op 7$ van de bedrijven de var
kens in een stal gehuisvest zijn. In twee en drie stallen respec
tievelijk op 40$ en 295° va-ii de bedrijven.
Huisvesting in meer dan drie stallen komt op 24$ van het aantal
bedrijven voor.
II.2a Aantaljruimten^
De meeste varkensmesters streven er naar om de biggen,
wanneer deze op het bedrijf aankomen enkele weken in een aparte
ruimte te huisvesten. Dit doet men om overgang van de fokstal
naar de meststal zo geleideliik mogelijk te laten verlopen.
Slechts op 5$ van de bedrijven lagen de varke
in een ruimte,
In twee en drie ruimten kwam op respectievelijk 22$ en 34$ van de
bedrijven voor. Op de overige bedrijven (39$) had men meer dan
3 ruimten.

- 12 II.2b Aard_van—djs ruimten.
De uitbreiding van de varkensstapel heeft met zich mee
gebracht dat veel boeren alvorens tot nieuwbouw over te gaan
veel bestaande gebouwen min of meer verbouwd hebben om varkens
in te mesten. Onderstaande tabel geeft hierover meer inzicht.
Tabel 14

Aard van de ruimten waarin de varkens gemest worden.
Soort stal

varkensstal

koestal en/of
schuur

x

kippenhok

Aantal bedrijven in <$> van
het totaal aantal bedrijven
17
9

x

x
xx
x
x
xx
x
x
x

19
19
14
2 2

~Lli° van de bedrijven heeft de varkens uitsluitend in een of meer
varkensstallen liggen. Op 6Qfo van de bedrijven is een gedeelte
van de varkensstapel gehuisvest in een varkensstal. De koestal
en/of de schuur wordt op 64van het aantal bedrijven benut om
varkens in te huisvesten. 55van de bedrijven gebruikt een of
meer kippenhokken om varkens in te mesten.
II.3 Voermethode.
De meest voorkomende voermethode is die waarbij men in
het begin van de mestperiode onbeperkt droogvoer verstrekt om
bij een gewicht van de biggen van 40 à 50 kg over te gaan op de
brijmethode.
Deze methode wordt op 52$ van de bedrijven toegepast. Het ver
strekken van onbeperkt droogvoer gedurende de hele mestperiode
kwam op 9$ van het aantal bedrijven voor.
De brijmethode gedurende de hele mestperiode werd door 12Jb van
de bedrijven toegepast.
Uit proeven waarbij verschillende voermethoden met elkaar verge
leken werden, is steeds geconstateerd dat het onbeperkte droog
voersysteem een ongunstige invloed had op de slachtkwaliteit.
Ten aanzien van deze groep bedrijven was deze relatie zoals weer
gegeven is in de volgende tabel.
Tabel 15s relatie voermethode en kwaliteit.
Voermethode
droogvoer + brij
droogvoer of voorraad
uitsluitend brij

Aantal bedrijven met meer dan 655» lA')in
procenten van het totaal aantal bedrijven
56
56
64

*) Voor een redelijk resultaat is dit als norm

gesteld.

- 13 Br komt geen verschil voor tussen de twee eerstgenoemde voeder
systemen. Van "bedrijven die de brijmethode toepassen levert 64$>
de varkens af met een kwaliteit die ligt boven 65$> IA. Dit is
iets gunstiger dan bij de andere voedermethoden. Men zij voor
zichtig met conclusies uit deze tabel omdat de gevonden percen
tages op toeval kunnen berusten, aangezien andere factoren even
eens een grote invloed kunnen uitoefenen op de slachtkwaliteit.
11.4 Het aantal keren voeren per
Onder voeren wordt in deze paragraaf verstaan het aan
tal keren dat voer verstrekt wordt. Of men eventueel nog eenmaal
per dag extra water verstrekt of ter controle naar de varkens
gaat is buiten beschouwing gelaten.
86$ van de bedrijven voert tweemaal per dag. Op de bedrijven die
het droogvoer of voorraad-voedersysteem toepassen, voert men een
keer per dag.
11.5 De methode van meel verstrekken.
Het aantal varkens wat in één stal gehuisvest is, het
aantal stallen, de wijze waarop het meel aangevoerd wordt, zijn
enkele factoren die bepalen of men al dan niet gebruik maakt
van een transportmiddel bij het meel verstrekken.
Heeft men een kleine stal dan zal men gemakkelijker met een cen
traal opgestelde meelkist werken dan met een transportmiddel.
Krijgt men het meel los aangevoerd dan is men "gedwongen"een
transportmiddel te gebruiken.
5 0 v a n de bedrijven maakt gebruik van een transportmiddel bij
het meel verstrekken. 17$ werkt voor een gedeelte met een tran
sportmiddel, terwijl 33$ het meel op een andere manier verstrekt.
11.6 De methode van water verstrekken.
De manier waarop men het water verstrekt is o.a. afhan
kelijk van de voermethode en de stalinrichting.
Ondanks dat men op bepaalde bedrijven over waterleiding beschikt,
verstrekte men toch het water met emmers. Op deze bedrijven had
men een centrale kraan waaronder men een vat geplaatst had. Met
emmers werd het water uit dit vat geschept.
Op twee bedrijven werd het meel in een vat met water gedaan, ge
mengd en vervolgens met emmers verdeeld over de stallen.Op de
bedrijven die de onbeperkte droogvoermethode toepasten, werd het
water verstrekt middels automatische drinkbakjes.
Tabel 16

Methode van water verstrekken.
Methode

automatisch
x

x
x

slang en/of kranen
bij de troggen

emmers

aantal bedrijven in $
van het totaal aantal
bedrijven

x

7
22

x
xx
x

5
7
19

x

4 0

- 14 Uit de voorgaande tabel blijkt dat 52yo van de bedri.jven het wa
ter geheel of gedeeltelijk automatisch verstrekt.
69$> van de bedrijven gebruikt een slang of heeft een kraan bo
ven iedere trog. 19i° gebruikt uitsluitend emmers bij het water
verstrekken en 12werkt voor een gedeelte met emmers.
II.7 Arbeid ten aanzien van het voeren.
Bij de enquête werd de vraag gesteld hoeveel tijd men
gemiddeld per dag besteedt aan het voeren en het uitmesten. De
ze tijd is omgerekend per week, zodat gemakkelijker de totaal
tijd voor voeren en uitmesten kon worden bepaald.
Tabel 17

Arbeidsverbruik t.a.v. het voeren per week.

manuren per week
0
5,1
10,1
15,1
meer

t/m
t/m
t/m
t/m
dan

5,0 uur per week
10,0 uur per week
15,0 uur per week
30,0 uur per week
30 uur per week

Aantal bedrijven in procenten van
het totaal aantal bedrijven

12
43
36
5
3

Uit deze tabel kunnen we aflezen dat
van de bedrijven 10
uur of minder besteedt aan het voeren» Slechts 8°/o van de be
drijven besteedt meer dan 15 uur aan het voeren* De onderlinge
verschillen tussen de bedrijven wat betreft gebouwensituatie,
werkmethoden, e.d. is zodanig dat geen verband tussen de grootte
van de mestvarkensstapel en de voertijd is vast te stellen.
Dit blijkt ook uit bijlage 1.
11.8 De soorten meel die gebruikt worden.
Arbeidstechnisch gezien werkt men het makkelijkst wan
neer men slechts een soort meel verstrekt. Voedertechnisch is
dit niet altijd mogelijk. 43$ van de bedrijven voert de biggen
de eerste weken zgn. babybiggenmeel. Ka deze tijd gaat men over
op biggenmeel, 66$? van de bedrijven mest de varkens af met big
genmeel. Wanneer het prijsverschil tussen biggenmeel en varkensmeel klein is dan heeft dit voordelen. De moeilijkheden van
overgang van biggenmeel op varkensmeel worden dan voorkomen. Is
er een verschil aan kosten-en/of opbrengstenzijde dan dient men
de voor- en nadelen tegen elkaar af te wegen.
Dat de wijze waarop men het meel aangevoerd krijgt van invloed
is op de meelsoort waarmede men afmest blijkt uit de volgende
paragraaf.
11.9 Aanvoer van meel.
Voor bedrijven met grote eenheden mestvarkens biedt de
aanvoer van meel in losse vor11! perspectieven, Men krijgt een
aantrekkelijke korting in vergelijking met aanvoer in zakken en
bij aflevering vervalt het sjouwen met zakken. Ondanks dat de
varkens op de meeste bedrijven in meer dan een &tal gehuisvest
zijn, gebruikt men toch maar één silo, welke dan zo centraal
mogelijk opgesteld wordt. In deze gevallen dient men te beschik
ken over verharde paden naar de verschillende stallen om trans-

- 15 port met een voederwagentje mogelijk te maken. Bij de enquête
bleek dat op verschillende bedrijven waar het meel los aange
voerd werd men helemaal niet ingesteld was op deze losse ont
vangst. Het meel werd op deze bedrijven uit de silo afgetapt
in zakken en vervolgens werden deze zakken leeg gemaakt in de
droogvoeriziakken. Br kwam zelfs een bedrijf voor waar men het
meel uit de silo in een bak liet lopen en vervolgens met een
emmer verdeelde over de troggen.
Tabel 18

Aanvoer van het meel.

Aanvoer

Aantal bedrijven in procenten van het totaal
aantal bedrijven

los
los en in zakken
in zakken

22
18
60

TJit deze tabel blijkt dat 40$ van de bedrijven het meel geheel
of gedeeltelijk los aangevoerd krijgen. Omdat men meestal maar
één silo heeft, zal men vrijwel één soort meel voeren. Van het
babybiggenmeel worden slechts kleine kwantums gevoerd. Uit een
nadere bestudering van dit aspect blijkt dat op 43$ van de be
drijven, die het meel los aangevoerd krijgen, men uitsluitendbigenmeel voerde,35$ voerde eerst babybiggenmeel en daarna uitsluiend biggenmeel, Dus 78$ van de bedrijven, die het meel los aan
gevoerd krijgen mest af op biggenmeel. Van de bedrijven die
het meel in zakken aangevoerd krijgen mest 5&f° af met biggen
meel. Het huidige prijsverschil tussen biggenmeel en varkensmeel
is + f. 1,50. Krijgt men bij aanvoer van het meel in losse vorm
f. 1,50 per 100 kg korting, dan zijn de directe geldelijke voorde
len vsn deze aanvoer verdwenen, indien men uitsluitend het duur
dere biggenmeel voert.

f

11.10 Het aantal keren uitmesten per week.
Tabel 19

Aantal keren uitmesten per week.

Aantal keren per week
Aantal bedrijven in $ van het
totaal aantal bedrijven
Hoe vaak men de stallen uitmest is afhankelijk van de inrichting.
Heeft men een stal waarvan de mestgang afgescheiden is van de
ligruimte dan zal het niet noodzakelijk zijn iedere dag uit te
mesten. In stallen waar geen afscheiding is zal men vaker moe
ten uitmesten. 36$ van de bedrijven verwijdert de mest driemaal
per week en 43$ doet dit werk vrijwel iedere dag. Zelfs 24$ ook
nog ®s zondags. Arbeidsorganisatorisch gezien biedt het iedere
dag uitmesten voordelen, Het wordt een dagelijks terugkerend
werk, zodat een constante aanspraak gemaakt wordt op het arbeids
aanbod. Wanneer men enkele keren per week uitmest, dan krijgt men
op de betrokken dagen een extra aanspraak op de beschikbare arbeidsbezetting.

- 16 11.11 De methode van uitmesten.
Tabel 20

De methode van uitmesten.

Methode

Aantal "bedrijven in $
van het totaal aantal
bedrijven

Uitmesten via deurtjes
Uitmesten via mestgang
Gedeeltelijk uitmesten via deurtjes én
gedeeltelijk uitmesten via de mestgang
Overige (combinaties van) methoden

17
12
44
27

De manier waaïrop men de stallen uitmest is afhankelijk van de
stalinrichting en de ligging van de mestvaalt t.o.v. de stal.
De meest voorkomende methode was die, waarbij men uitmestte via
deurtjes op de kruiwagen of op een vierwielig wagentje. Dit
kwam op 17$ van de bedrijven voor. Uitmesten met de kruiwagen
door de mestgang kwam op 12$ van de bedrijven voor. Sn 44$
pastte één van de bovengenoemde methodes geheel of gedeeltelijk
toe. Een ontwikkeling die zich de laatste jaren bij de bouw van
varkensstallen voordoet is het toepassen van het drijfmestsysteem.
In de groep van geënquêteerde bedrijven kwam er slechts één be
drijf voor die uitsluitend het drijfmestsysteem toepaste. Drijfmeöt naast hog andere methoden van uitmesten kwam op twee be
drijven voor.
11.12 Arbeidsverbruik voor het uitmesten.
Tabel 21

Arbeidsverbruik t.a.v. het uitmesten per week.

Uren per week
0
5,1
10,1
15,1

t/m 5,0 uur per
t/m 10,0 uur per
t/m 15,0 uur per
t/m 30,0 uur per

Aantal bedrijven in procenten van
het totaal aantal bedrijven
week
week
week
week

31
45
14
10

76$ van de bedrijven besteedt 10 uur of minder aan het uitmesten
per week. Slechts 10$ heeft meer dan 15 uur nodig voor het uit
mesten. In bijlage 2 is het arbeidsverbruik per week voor het
uitmesten per 100 mestvarlcens weer ge geven.
11.13 Arbeidsverbruik voor het voeren en het uitmesten.
Tabel 22

Arbeidsverbruik voor het voeren en het uitmesten

Uren per week
0
5,1
10,1
15,1
20,1
25,1
meer

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
dan

5,0 uur per week
10,0 uur per week
15,0 uur per week
20,0 uur per week
25,0 uur per week
30,0 uur per week
30 uur per week

Aantal bedrijven in procenten van
het totaal aantal bedrijven
7
12
31
17
17
5
10

- 17 19$ van de bedrijven besteedt minder dan 10 uur per week aan het
voeren en het uitmesten. 32$ van de bedrijven heeft meer dan 20
uur per week nodig voor het voeren en het uitmesten. In bijlage
3 is het arbeidsverbruik per week voor voeren ©n uitmesten te
zamen per 100 mestvarkens weergegeven* Tussen de bedrijven on
derling bestaat een zeer groot verschil in arbeidsverbruik per
varken. Br kan uit het oogpunt van arbeid nog zeer veel worden
verbeterd op vele bedrijven.
11.14 Stallen reinigen en ontsmetten.
De meningen omtrent het regelmatig reinigen en ontsmet
ten zijn verdeeld. Br kwamen bedrijven voor die voorheen dit
werk regelmatig uitvoerden en er thans geen aandacht meer aan be
steden* Uit de enquête blijkt dat 62$ van de bedrijven de hokken
na iedere mestperiode een grondige beurt geeft, 28$ van de be
drijven doet dit werk een of twee keer per jaar. laatstgenoem
den voerden als bezwaar aan dat in de wintermaanden na grondig
reinigen en ontsmetten van de stallen, deze te lang nat en daar
door koud blijven* Ze doen dit werk dan ook meestal alleen in de
Börner. 10$ van de bedrijven besteedt geen aandacht aan dit werk.
11*15 Aankoop van de biggen.
Gelijktijdig met de ontwikkeling naar grote eenheden
mestvarkens deed zich het probleem voor hoe men op deze bedrij
ven met zo min mogelijk tijd de biggen aan kon kopen.
Het kopen van de biggen O) de markt"of middels een commissionair
heeft veel bezwaren. Ben bezwaar is dat men het gevaar loopt dat
men ziektes overbrengt. Een tweede bezwaar is dat men niet weet
hoe de biggen bij de fokker gevoerd zijn. Is dit wel bekend dan
kan men overgangsmoeilijkheden bij het voeren voorkomen.
De laatste jaren komt het dan ook steeds meer voor dat grote
varkensmesters afspraken maken met "grote"fokkers. Deze methode
heeft veel voordelen; minder gevaar voor het overbrengen van
ziektes en in onderling overleg kan men veel aan kwaliteitsver
betering doen. Een voorwaarde om dit systeem goed te laten ver
lopen is, dat de fokker en de mester met elkaar een goede af
spraak maken en deze afspraak ook nakomen. Ben interessant voor
beeld van een afspraak die volgens partijen goed voldeed luidt
in het kort als volgtï De biggen moeten een gewiekt hebben van
minimaal 20 kg. Voor bepaling van de biggenprijs wordt aangenomen
dat alle biggen een gewicht hebben van 25 kg. Dit gewicht verme
nigvuldigd
met
de dagprijs per kg voor varkens, die als IA
geclassificeerd worden, geeft als uitkomst de prijs die de mes
ter per big moet betalen.in hoeverre het systeem van biggen ko
pen bij e'en fokker gevorderd is blijkt uit de volgende tabel.
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Systeem van biggenaankoop.

Aankoop van de biggen
bij of op

Aantal bedrijven in procenten
van het totaal aantal bedrijven

een fokker
zoveel mogelijk een fokker
twee fokkers
meerdere fokkers
commissionair
markt

24
12
3
26
26
9

2 4 v a n d e b e d r i j v e n b e t r e k t d e b i g g e n v a n e e n f o k k e r e n 1 2j> zo
veel mogelijk bij een fokker; 26fó betrekt de biggen van een com
missionair, bij 10io van deze mesters is bekend waar de commis
sionair de biggen gekocht heeft.
II»16 Contact met fokkers na aflevering.
Een goede varkensmestei4 streeft naar kwaliteitsproduktie* Een belangrijk punt hierbij is, dat hij uitgaat van goed
uitgangsmateriaal. Indien de mester na aflevering de classifi
cering bespreekt met zijn biggenleverancier(s), dan kan de fokkér hiermede rekening houden bij de selectie in zijn zeugensta
pel. Om als fokker een goede naam te krijgen en te houden zal het
voor hem noodzakelijk zijn zich steeds op de hoogte te houden
van de slachtsresultaten van de verkochte biggen. 41$ van de be
drijven hield direct of indirect rekening met de slachtresultaten
bij de aankoop van de biggen. Allereerst dient de mester een
keuze te maken uit de fokkers waarvan hij de biggen regelmatig
koopt.
11.17 De kwaliteit.
Uit de enquête bleek dat \Tjo van de bedrijven de var
kens niet laat classificeren. Dit zijn op de eerste plaats de
bedrijven die de varkens mesten tegen een vaste vergoeding per
varken per mestperiode. Verder kwamen er enkele bedrijven voor
die tegen een prijs per kg die 8 ct beneden de IA prijs ligt hun
varkens afzetten. Op deze bedrijven worden de varkens ook niet
geclassificeerd. Als reden voor deze handelswijze wordt opgege
ven, dat elke stal steeds volledig benut blijft. Daarnaast dient
te v/orden bedacht, dat de bovengenoemde prijs per kg ook voor de
varkens zwaarder dan 85 kg (maximum gewicht voor "IA varkens")
wordt ontvangen. Het prijsverschil van 8 ct lijkt te gering om
het afleveren op kwaliteit te bevorderen. Wanneer de onderlinge
samenwerking tussen fokker en mester goed is dan moet dit een
gunstige invloed hebben op de kwaliteit. In de volgende tabel
is het verband tussen de wijze van aankoop van de biggen en de
kwaliteit weergegeven.

- 19 Tabel 24 Relatie tussen aankoop van de biggen en kwaliteit in$.
" T
, .. ~
"
Classificatie
Aankoop bij
60-75£ IA >75$ IA
g0en
6Q^ ^
een of twee fokkers
elders

17
22

31
37

44
32

8
9

52?o van de bedrijven die de biggen bij een of twee fokkers kopen,
heeft 60°jo of meer IA varkens; van de bedrijven die de biggen el
ders kopen is dit percentage 41$. Deze bevinding pleit voor een
nauwe relatie tussen fokker en mester.
11.18 Mesten voor eigen rekening en risico of op contract.
Wanneer meii begint met grote aantallen varkens te mes
ten, dan dient men te beschikken over veel kapitaal. Yia de
meelleverancier kan men dan hetzij de biggen, hetzij het voer of
beide financieren. Deze wijze van financieren geschiedt in aller
lei vormeil en met verschillende mat g van zeggenschap van de credietverSchaffer. In de groep van geenquêteerde bedrijven was de
situatie Soals weergegeven in de volgende tabel s
Tabel 25

Mesten voor eigen rekening of met financiering.

Systeem van mesten
eigen risico
financiering van voer en/of
biggen
vaste vergoeding voor arbeid
en huisvesting
prijsafspraak, zelf voer en
biggen financieren
prijsafspraak met financie
ring van voer en/of biggen

Aantal bedrijven in procenten van
het totaal aantal bedrijven
43
29
22
2
3

N.B. Onder prijsafspraak wordt verstaan dat de afleveringsprijs
wordt vastgesteld op het moment dat de biggen opgelegd wor
den.
Het aantal bedrijven dat volledig voor eigen rekening en risico
mest was 43$. 22$ Van de bedrijven mest de varkens tegen een
vaste vergoeding ook wel genaamd het voergeldsysteem. Ongeacht
hoge of lage prijzen krijgt men steeds eenzelfde vergoeding per
afgeleverd mestvarken.
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11.19 Vanaf welk .jaar raeer dan 100 mestvarkens ?
Tabel 26

Tijdstip waarop men met meer dan 100 mestvarkens is
begonnen.

Jaar waarin
begonnen

Voor 1955
1955-1959
1960

1961

1962
1963
1964

Curnelatief aantal Cumelatief percentage van
bedrijven in de
het totaal aantal bedrijven
groep geënquêteer
de bedrijven
3
10

16

23
43
55
58

5
17
27
39
74
95
100

In 1962 valt een sterke toename van het aantal bedrijven waar
te nemen.
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111.1 Bedrijfseconomische boekhouding.
Voor een goed inzicht in de rentabiliteit van de ver
schillende produktietakken is een "bedrijfseconomische "boekhou
ding onmisbaar. Uit de enquête bleek dat slechts 14$ van de be
drijven een bedrijfseconomische boekhouding had.
111.2 Arbeidsaanbod in de toekomst.
Omtrent dit punt werd een vraag gesteld in verband met
een eventueel verder onderhoek op deze bedrijven. Het uitgangs
punt was immers "eenmansbedrijf".
16$ van de bedrijven verwacht in de toekomst meer arbeid op het
bedrijf ter beschikking te krijgen.
111.3 Investeringen in werktuigen en/of gebouwen.
Uit deze vraag kan enigszins afgeleid worden hoe de in
vesteringsplannen voor de toekomst zijn. De investeringen hebben
zowel betrekking op nieuwbouw, als op verbouwingen van bedrijfs
gebouwen.
$abel 27

Investeringen in gebouwen en/of werktuigen.

Aard van de investeringen

Aantal bedrijven in procenten van
het totaal aantal bedrijven

geen investering
alleen werktuigen
alleen gebouwen
werktuigen en gebouwen

28
5
47
20

67$ van de bedriiven heeft plannen voor investeringen in gebou
wen en 25/° voor investeringen in werktuigen.
111.4 Belangstelling voor onderzoek.
In verband met een eventuele keuze voor nader onderzoek
uit deze groep bedrijven is een vraag gesteld omtrent interesse
voor onderzoek.
Tabel 28

Mate van belangstelling voor onderzoek.

Mate van belangstelling
geen
matig
veel

•

Aantal bedrijven in procenten van
het totaal aantal bedrijven
31
26
43

43$ van de bedrijven heeft veel belangstelling voor onderzoek,
terwijl 31$ geen belangstelling heeft.
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De rundveehouderij wordt in een apart hoofdstuk behan
deld omdat dit een "belangrijke produktietak is voor de meeste
gemengde bedrijven met voldoende cultuurgrond.
IV.1 Veebezetting.
Van de veebezetting is een klasse-indeling gemaakt zo
als weergegeven in de volgende tabels
Tabel 29

Veebezetting.

Aantal koeien
per bedrijf

Aantal bedrijven in $ van het totaal aantal
bedrijven
situatie 1964

geen
0 t/m 4
5 t/m 9
10 t/m 14
15 en hoger

situatie toekomst

10
5
22
47
16

14
5
14
34
33

63io van de bedrijven heeft 10 melkkoeien of meer, 27i° heeft
minder dan 10 melkkoeien. In de enquête wordt ook een vraag ge
steld omtrent eventuele uitbreiding of inkrimping van de vee
stapel. Uit de derde kolom van de tabel blijkt dat voor deze
groep bedrijven een duidelijke verschuiving zal optreden in het
aantal melkkoeien per bedrijf. Had in 1964 10$ van de bedrijven
geen melkvee dit percentage neemt toe met 4$ in de toekomst.
Verder zien we een afname van 21$ in de categorie bedrijven met
5 t/m 14 koeien en in de categorie bedrijven met meer dan 15
koeien een toename van 17$.
IV.2 Huisvesting van het rundvee.
Om met minimale arbeid het rundvee te verzorgen in de
stalperiode is het noodzakelijk dat het rundvee in een stal
bij elkaar staat. Nadere informatie omtrent dit punt geeft de
volgende tabel.
Tabel 30! aantal plaatsen waar het rundvee gehuisvest is.
Aantal plaatsen
op een plaats
op twee plaatsen
op drie plaatsen

Aantal bedrijven in procenten van het
aantal bedrijven met melkvee
54
31
15

54$ van de bedrijven heeft het rundvee in een stal bij elkaar
staan.

- 23 IV.3 Het melken.
Omdat het melken liet "belangrijkste is bij de rundvee
verzorging is omtrent dit punt nadere informatie ingewonnen.
Tabel 31

Het melken.

Methode

Aantal bedrijven in procenten van het aantal
bedrijven met melkvee

P^

65

P1A2

15

Handmelken

17

P2A2

3

Van het aantal bedrijven met melkvee melkt 17$ met de hand. Uit
tabel 29 blijkt dat de helft=30$-van deze bedrijven minder dan 10
melkkoeien heeft. 65$ van de bedrijven past de methode P^A^ toe;
en 18$ melkt met twee apparaten en vrijwel ieder past de methode
P^Agtoe.
IV.4 Hulpmiddelen bij het melken.
Wanneer men een goede verkaveling heeft, zodat de mo
gelijkheid aanwezig is het melkvee aan huis te melken, dan kan
men gebruik maken van vaste melksysternen aan huis. Hierbij melkt
men de hele zomer op een vaste plaats bijv. in de koestal, in
een zomermelkstal, op een melkplaats of in een doorloopmelkstal.
Onderstaande tabel geeft nadere informatie omtrent de mate waar
in de melksystemen worden toegepast.
Tabel 32

Hulpmiddelen bij het melken.

Aard van het systeem
doorloopmelkstal
doorloopmelkwagen
weidewagen
zomermelkstal
op de koestal
melkplaats
geen hulpmiddelen

In procenten van het aantal bedrijven
met melkvee

11
5
46
11

6

4
17

32$ van de bedrijven melkt gedurende de weideperiode op een
vaste plaats aan huis. 51$ maakt gebruik van een verplaatsbaar
melksysteem.

- 24 IV,5 Relatie aantal melkkoeien en aantal mestvarkens in 1964
en in dëPtoekomst.
'
~~~
Tabel 33

Relatie aantal melkkoeien en aantal mestvarkens op
het bedrijf in 1964 en in de toekomst.

Bedrijven mets geen
1 t/m 4
5 t/m 9
10 t/m 14 15 of meer
me
Omschrijving
l^~ melkkoeien melkkoeien melkkoeien melkkoeien
aantal koeien
1964 aantal koeien
toekomst aantal mest
varkens 1964 527
aantal mest
varkens in
toekomst 571
toe- of af
name van de
melkveestapel
in $ uitbreiding
mestvarkens
in $ + 8

4

8

12

17

3

9

14

22

243

186

154

157

415

206

197

171

-25

+11

+14

+23

+41

+10

+22

+ 8

In deze groep bedrijven zullen zich in de loop van de komende
jaren de volgende ontwikkelingen voordoen. Op de bedrijven met
minder dan vijf melkkoeien is op grond van de enquête een ver
mindering van de veestapel te verwachten van 25$. Men mag wel
aannemen dat op den duur de veestapels die kleiner zijn dan vijf
stuks verdwijnen. Het afstoten van de veestapel op deze bedrij
ven kan gepaard gaan met een uitbreiding op de bedrijven met meer
dan vijf melkkoeien.
De boeren op bedrijven met meer dan vijf melkkoeien verwachten
een totale uitbreiding van 48$. Het grootste is de uitbreiding
op de bedrijven met meer dan 15 melkkoeien.
In elke categorie wordt aan uitbreiding van de varkensmesterij
gedacht. Het grootst is de uitbreiding op de bedrijven met min
der dan 5 melkkoeien nl. 41$.
De geplande toename is
cp
de
bedrijven met meer dan
vijftien melkkoeien het geringst.
Tabel 34

Produktie-omvang exclusief mestvarkens en arbeidsbezetting

Gemiddelden t.a.v. geen
groep bedrijven
melkv.
aantal manjaren
aantal bewerkingseenheden
bewerkingseenheden
per manjaar

0-5
5-10
10-15 meer dan
melkk. melkk. melkk. 15 melkk.

1,29

1,40

1,49

1,51

1,53

361

900

1207

1448

1835

280

642

810

959

1199

- 25 De arbeidsbezetting neemt toe naarmate de produitie-omvang
stijgt. Uit het aantal bewerkingseenheden per arbeidskracht is
af te lezen dat de arbeidsproduktiviteit op de bedrijven met een
grote melkveestapel het hoogst is.

- 26 HOOFDSTUK V; indeling van de bedrijven naar oppervlakte cultuur
grond.
In de groep van geënquêteerde bedrijven kwamen 22 "be
drijven voor die minder dan 10 ha cultuurgrond hadden, 36 be
drijven hadden meer dan 10 ha cultuurgrond.
Van de belangrijkste kenmerken is nagegaan of er verschillen
voorkomen tussen beide groepen.
7.1 Aantal processen per bedri.iff.
Tabel 35

Bßt aantal processen per oppervlakte groep in $.
groter dan 10 ha

bedrijfsoppervlakte

kleiner dan 10 ha

Aantal processen

1964

toekomst

1964

toekomst

37
55
8

32
58
10

17
72
11

20
66
14

minder dan vier
4 of 5
meer dan vijf

De bedrijven met minder dan 10 ha cultuurgrond hebben minder
processen en hebben dus een eenvoudiger produktieplan dan de
bedrijven die meer dan 10 ha cultuurgrond hebben.
Y.2 Aantal mestvarkens per oppervlaktegroep.
Naarmate een bedrijf minder cultuurgrond heeft, zal men
meer aangewezen zijn op niet grond gebonden produktietakken omoeen re
delijk inkomen te verdienen. Ten aanzien van de produktietak
mestvarkens is deze situtatie als volgt;
Tabel 36

Aantal mestvarkens per oppervlaktegroep in

Bedrijfsoppervlakte

kleiner dan 10 ha

groter dan 10 ha

Aantal mestvarkens

1964

toekomst

1964

toekomst

68
19
13

59
24
17

81
15
4

73
22
5

minder dan 250
250 - 500
meer dan 500

Bedrijven met meer dan 10 ha cultuurgrond houden in het algemeen
minder mestvarkens (zie ook 1-5)V.3 De veebezetting.
Het aantal melkkoeien dat men kan houden is afhankelijk
van de oppervlakte cultuurgrond die men ter beschikking heeft.

- 27 Tabel 37

Aantal melkkoeien per oppervlaktegroep in $.
kleiner dan 10 ha

Bedrijven
aantal melkkoeien
geen
0 t/m 4
5 t/m 9
10 t/m 14
15 en meer

groter dan 10 ha

1964

toekomst

1964

toekomst

23
9
27
41

23
9
18
45
5

3
3
19
50
25

8
3
11
28
50

—

In de categorie met minder dan 10 ha cultuurgrond heeft 23$ van
de bedrijven geen melkvee. In de categorie met meer dan 10 ha
is dit percentage 3$. In de categorie met minder dan 10 ha cul
tuurgrond, is een afname te constateren in de groep van 5 t/m 9
melkkoeien, een toename is te verwachten in de groepen 10 t/m
14 en 15 en meer melkkoeien.
In de categorie met meer dan 10 ha cultuurgrond is de grootste
toename te verwachten in de groep met meer dan 15 melkkoeien.
Y.4 Arbeidsbezetting.
Ten aanzien van dit punt konden geen verschillen ge
constateerd worden tussen beide oppervlaktegroepen. Boer alleen
en boer met medewerkende vrouw waren in beide oppervlaktegroe
pen de meest voorkomende categorieën.
V.5 Arbeidsaanbod in man.jaren.
Het arbeidsaanbod op de bedrijven met minder dan 10 ha
cultuurgrond was gemiddeld 1,4 manjaar. Op de bedrijven met meer
dan 10 ha cultuurgrond was dit gemiddeld 1,5 manjaar. Ben manjaar
is hierbij op 3000 uren gesteld.
V.6 Trekkracht.
Tabel 38

Trekkracht per oppervlaktegroep

Soort trekkracht
trekker
trekker en paard
paard
geen trekkracht

bedrijven kleiner
dan 10 ha
36
5
32
27

in </o.

bedrijven groter
dan 10 ha
42
8
50

Opvallend is dat van de bedrijven met minder dan 10 ha cultuur
grond 41c/o een trekker heeft. 27^> van deze categorie heeft geen
trekkracht,- Van de bedrijven m^-t meer dan 10 ha cultuurgrond
heeft 30fo uitsluitend een paard.

- 28 HOOFDSTUK Vis indeling van de "bedrijven naar arbeidsbezetting.
In hoofdstuk I onder punt 8 is reeds opgemerkt, dat
naast het al dan niet voorkomen van regelmatige hulp door de
vrouw ook nog aanvullende (tijdelijke) hulp van kinderen en/of
vreemde arbeidskrachten voorkomt op de zgn. eenmansbedrijven.
De betekenis van deze soorten arbeid voor het eenmansbedrijf
met een grote tak mestvarkens zal nu worden nagegaan. Daartoe
worden de volgende categorieën arbeidsbezetting onderscheiden.
Tabel 39

Indeling in categorieënarbeidsbezetting.

categorie
ar beidsbez et ting

1
2
3

vaste arbeidsbezetting

boer
boer
boer

regelmatige hulp

tijdelijke
hulp

Aantal be
drijven in <?<>
van het to
taal aantal
bedrijven

neen
neen
ja

21
43
37

neen
ja
ja/nee

VI.1 Produktie-omvang exclusief mestvarkens.
Tabel 40

Produktie-omvang exclusief mestvarkens in

Categorie arbeidsbezetting

1

2

3

8
16
50
25

8
4
48
40

9
14
48
28

Produktie-omvang exclusief
mestvarkens in aantal bewerkings e enhed en
minder dan 600
600 - 999
1000 - 1499
1500 en meer

Bij regelmatige hulp van vrouw is in het algemeen de produktieomvang exclusief mestvarkens op het bedrijf het grootst.
VI.2 Samenstelling van het bouwplan.
Tabel 41

Bouwplan in <j>.

categorie arbeidsbezetting

1

2

3

100
58
8
8

92
76
8
24
4
4

90
62
14
19

-

-

gewas
granen
aardappelen
suikerbieten
voederbieten
voederbieten en snijmais
tuinbouw
conservenerwten

—

8

-

5

- 29 In het "bouwplan van de bedrijven, waar de vrouw regelmatig mee
werkt, komen de arbeidsintensievere gewassen het meest voor.
Evenwel de oppervlakte cultuurgrond van de bedrijven van deze
categorie is gemiddeld het geringst, terwijl deze "bij de bedrij
ven met tijdelijke hulp het grootst is.
VI.3 Veebezetting.
Tabel 42

Veebezetting in

Categorie arbeidsbezetting

1

2

3

100
8

92
8

81
5
5
100

Soort vee
melkvee
mestrunderen
mestkalveren
mestvarkens
fokvarkens
kippen

—

-

100

100
4
8

-

33

-

29

Het proces melkvee komt op alle bedrijven zonder regelmatige en/
of tijdelijke hulp voor. Dit is niet het geval bij de andere
onderscheiden categorieën arbeidsbezetting.

Er kon geen verband worden geconstateerd tussen de ca
tegorieën arbeidsbezetting en het aantal processen per bedrijf.
VI.5 Een of andere vorm van samenwerking.
Naarmate de boer minder hulp op het eigen bedrijf kan
verkrijgen wordt meer met de huren samengewerkt. Ook laat de
boer in dat geval het graan eerder maaidorsen.
Ten aanzien van het gezamenlijk exploiteren van werktuigen met
buren of familie en het inschakelen van de loonwerker is verder
geen verschil in handelswijze tussen de bedrijven behorend tot
de onderscheiden categorieën te constateren.
VI.6 Aantal mestvarkens per bedrijf.
Tabel 43

Aantal mestvarkens in 1964 en in de toekomst in "Jo.

Categorie arbeids
bezetting
Aantal mestvarkens
minder dan 250
250-499
500 of meer

1964 toekomst 1964 toekomst 1964 toekomst
75
25

50
42
8

88
8
4

84
12
4

62
25
15

58
24
20

Bij regelmatige hulp van de vrouw is in het algemeen het aantal
mestvarkens op het bedrijf het geringst. Reeds eerder is opge
merkt, dat dan de produktie-omvang exclusief mestvarkens het
grootst is (VI.1). Het voeren van de mestvarkens wordt waar
schijnlijk door de vrouw gedaan, terwijl de aandacht van de boer

- 30 meer op de grond gebonden produktie is gericht. Ten aanzien van
de toekomst kan worden opgemerkt, dat vooral de bedrijven zonder
regelmatige en/of tijdelijke hulp aan uitbreiding van de mestvarkensstapel denken.
VI.7 Aantal melkkoeien in 1964 en in de toekomst.
Tabel 44

Aantal melkkoeien per categorie aïbeidsbezetting in <jo.

Categorie arbeids
Aantal melkkoeien
geen
0 t/m 4
5 t/m 9
10 t/m 14
15 en meer

12

3

1964 toekomst 1964 toekomst 1964 toekomst
-

25
25
42
8

17
8
25
17
33

8

8

19

-

-

-

16
56
20

8
48
36

29
38
14

19
10
14
29
29

Op bedrijven met regelmatige hulp van de vrouw is in het alge
meen de rundveestapel het grootst* Vooral op bedrijven zonder
hulp wordt het meest het afstoten van de melkveestapel overwogen,
terwijl deze keuze van al of geen rundvee op een aantal bedrij
ven met tijdelijke hulp reeds is gemaakt.

VI«8 Aspecten van de mestrvarkenshouderi.i.
In tabel 8 is de betekenis van een aantal aspecten voor
elke categorie aangegeven.
Tabel 4

Aspecten

van de mestvarkenshouderij.

Bedrijven met categorie arbeidsbezetting
Aspecten
Gemiddeld aantal mestvarkens per bedrijf

++

Benodigde tijd per week voor het voeren
Gebruik van transportmiddel bij het voeren
Mate van aanvoer los meel
Benodigde tijd per week voor het uitmesten
Aantal keren uitmesten per week
Toepassen drijfmestsysteem of mestschuif

Mate van varkens mesten voor eigen rekening
en risico
Mate,waarin de varkens worden geclassificeerd
Percentage v/d geclas.varkens boven 655*> IA
Mate van contact met fokker na aflevering
van de mestvarkens
Mate, waarin een bedrijfseconomische "boekhou
ding wcrdt bijgehouden
Mate van belangstelling voor onderzoek
N.B..

+++)

meest voor korrend

+

+++

+
++
+++

++
+
++

+++
+++
+

+
+

++
++

+++
+++

wel
+

10($
58

niet
+++

8($
45

+++

++

+++
+

++
+++

niet
++

76£
31
+

+
++

- 31 Op de "bedrijven van categorie 3 komen de meeste mestvarkens voor en beschikt men over de grootste oppervlakte cul
tuurgrond per bedrijf.
Zowel aan het voeren als aan het uitmesten besteden de
bedrijven in categorie 3 de meeste tijd. Op de bedrijven in ca
tegorie 1 wordt het meeste meel in losse vorm aangevoerd.
Ten aanzien van varkens mesten voor eigen rekening en
risico blijkt dat dit meer voorkomt op de bedrijven in catego
rie 2.
Wat betreft de kwaliteit valt op dat bij de bedrijven
in categorie 1 alle varkens worden geclassificeerd en dat deze
categorie bedrijven het beste slagen in het leveren van een
mestvarken van goed© kwaliteit. Zou het mogelijk zijn dat op
bedrijven met een groter arbeidsaanbod verschillende personen
de varkens verzorgen en zou dit een ongunstige invloed kunnen
hebben op de kwaliteit ?
Verder zijn in categorie 1 meer bedrijven die contact
hebben met de fokkers na aflevering van de mestvarkens dan in de
beide andere categorieën» Waarschijnlijk heeft dit ook een gun
stige invloed op de kwaliteit.
Voor een goede bedrijfsvoering is een bedrijfseconomi
sche boekhouding onmisbaar. Uit de enquête blijkt dat op de be
drijven in categorie 1 deze boekhouding het frequenst voorkomt.
De bedrijven in categorie 2 vertonen de meeste belangstelling
voor onderzoek. Dit kan toeval zijn. Een eventuele verklaring
kan zijn, dat tussen de boer en de bij het werk betrokken vrouw
meer overleg plaats vindt.Zij zal door de stijgende kosten van
levensonderhoud meer behoefte krijgen aan inzicht in het proces
van de inkomensverruiming door de bedrijfsuitoefening en hier
over door haar meewerken ook meer ter zake kunnen oordelen.

- 32 EINDBESCHOUWING.
Produktieplan.
Uit de enquête is gebleken, dat dit bedrijfstype zich
nog verder ontwikkelt naar grotere eenheden per proces en dat
het aantal processen per bedrijf nog verder zal afnemen.
Situatie van de gebouwen.
Ofschoon reeds in het verslag de nadruk is gelegd op de
in het algemeen slechte huisvesting van de varkens, lijkt het
toch nuttig hierop nog even wat dieper in te gaan.
De slechte ligging van de gebouwen ten opzichte van el
kaar is voor veel bedrijven een handicap om de arbeidsproducti
viteit op te voeren. Daarnaast is het sfcalklimaat en de inrich
ting vaak zeer slecht. Dat de situatie thans op veel bedrijven
zo is, heeft verschillende oorzaken. De uitbreiding van de var
kensstapel is meestal geleidelijk verlopen. Deze geleidelijke
uitbreiding vindt' eerst plaats in bestaande bedrijfsgebouwen,
zoals een schuur die aan de koestal grenst, een bestaande veldschuur of kippenhokken.
Dit zijn vaak lastige ruimten, waarin het moeilijk is een goed
ingerichte stal te bouwen. Het verdient aanbeveling de moge
lijkheid van verbreden van de stal tot een tweerijige stal na
te gaan.
Verder kan worden overwogen om twee houten kippenhok
ken tot een samen te voegen, waardoor in een ruimte meer var
kens kunnen worden gehuisvest.
Wanneer tot de bouw van een geheel nieuwe stal wordt
besloten dan dient deze stal op een zodanige plaats te worden
gezet dat uitbreiding mogelijk is. Bij de enquête werd op ver
schillende bedrijven geconstateerd dat onvoldoende met deze eis
was rekening gehouden.
In gesprekken met de deelnemers aan de enquête kwam
vaak het probleem van de financiering aan de orde. Men kan twee
categorieën onderscheiden; op de eerste plaats ondernemers die
alles zoveel mogelijk met eigen middelen trachten te financieren
en op de tweede plaats ondernemers die financieren-met vreemd
vermogen. "Vooral de ondernemer die met eigen middelen werkt
tracht zo goedkoop mogelijk te bouwen door zelf te helpen bij
het bouwen. Gezien de sterke stijging van de bouwkosten wordt
het steeds meer gewenst zich beter over het bedrijf in de toe
komst te bezinnen, opdat ook bij bouw in etappes volgens een
plan wordt gebouwd.
Er kwamen ook nog enkele bedrijven voor die grond had
den verkocht en met dit geld de stallen gebouwd hadden.
Zoals reeds eerder is opgemerkt is de samenstelling van
de arbeidsbezetting genuanceerder dan uit de mei-inventarisatie
blijkt. Dit geldt niet ten aanzien van de vaste arbeidskern,
maar de hulp die men heeft van kinderen en/of losse arbeidskrach-

- 33 ten, die in hun vrije tijd werkzaam zijn op het bedrijf. De
waarde van döze arbeid voor het eenmansbedrijf dient nader te
worden onderzocht. Deze arbeid lijkt vooral voor de drukke pe
riodes belangrijk, evenwel de mogelijkheid om te kunnen be
schikken over deze arbeid in gev \1 van nood kan ook leiden tot
een minder snelle verdere ontwikkeling van het bedrijf.
Ben geheel apart: vraagstuk is op welke wijze deze
soort arbeidskrachten hat dagelijks terugkerende werk op be
paalde dagen kan verrichten, opdat het aspect kwaliteit vol
doende wordt gewaarborgd.

Wageningen, september 1965
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