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INLEIDING
Het doel van de nota: "Landbouwtechniek in de

jaren tachtig" is om een inzicht

te krijgen in de mate, waarin de Nederlandse agrarische wereld in de toekomst
vruchten zal kunnen plukken van de verdere ontwikkelingen in de techniek en
welke onderzoekinspanningen hiervoor nodig zijn. Dit niet alleen m.b.t. de directe
agrarische produktie, maar ook in relatie tot de rol die onze Landbouw speelt
in de samenleving, bijv. met betrekking tot welzijn, milieu, recreatieve aspecten
etc. Vooropgesteld zij echter, dat het produceren van hoogkwalitatieve produkten
tegen een zo laag mogelijke kostprijs bij veruit het grootste gedeelte van de
activiteiten in de land- en tuinbouw centraal staat. Het verleden heeft bewezen, dat de
zich ontwikkelende land- en tuinbouw erin geslaagd is, de kostenstijging per een
heid produkt zeer laag te houden, vooral door kostenbesparende technieken enerzijds
en opbrengstverhogingen anderzijds.
In de ontwikkeling van de techniek in de landbouw is in een aantal stadia te onder
scheiden. De eerste vorm van mechanisatie was vooral gericht op besparing van
arbeid, zodat men vooral bij oogstpieken minder afhankelijk werd. Naarmate de
arbeidskosten sterker stegen dan de machinekosten, werd het arbeidsbesparingsaspect
steeds dringender. Men kwam tot een zeer grote arbeidsproduktiviteit met weinig
mensen.
Later deed een tweede aspect zijn invloed gelden, t.w. het feit, dat zeer vele
bedrijven te klein van omvang bleken om een eigen mechanisatie door te voeren.
Samenwerkingsvormen en loonwerkers begonnen een steeds belangrijker rol te
spelen. Daarnaast vond een gestadige schaalvergroting plaats. De relatie
machinecapaciteit, gebruiksvorm en bedrijfsstructuur werd een steeds belangrijker
factor.
Vervolgens kwamen als derde de kwaliteits aspecten op. De mechanische behandelingen
deden het gevaar voor minder goede produkten ontstaan.
Ook interne kwalitatieve aspecten als precisiezaai en structuurbehoud van de grond,
kwamen naar voren.

Gezocht werd naar verbetering van de mechanische hulpmiddelen.

Hydraulica en electronica leverden een geweldige bijdrage.
Het stadium waarin we ons thans bevinden is dat van automatisering, stuur- en
regelmechanismen, microprocessoren, beheerstechnieken aan de ene kant en
humanisering

van de arbeid aan de andere kant.

Vorenstaande aspecten zijn niet voor alle bedrijfstypen op hetzelfde tijdstip en
in gelijke mate gekomen. Zo kunnen wij thans constateren, dat vele zgn. kleinere
opengrondsteelten en de meeste kasteelten ten gevolge van hoge kwaliteitseisen
en moeilijke mechaniseerbaarheid nog in het eerste meehanisatiestadium verkeren.
Daartegenover staat echter, dat er ook reeds kascomplexen zijn, waar computerisering
en beheerstechnieken worden toegepast.
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De akkerbouw verkeert vooral in het stadium van de verfijning, de melkvee
houderij kent reeds toepassingen van computers, meet- en regelmechanismen en
beheer stechnieken.
Bij deze ontwikkelingen speelt het Landbouwkundig Onderzoek een belangrijke rol,
deels is het een kwestie van begeleiden van industrieën, handels- en andere
technische bedrijven, deels ook is het een taak van vooroplopen en ontwerpen in
eigen "keuken" beginnende.
Wanneer wij bij het beschouwen van de ontwikkeling die plaatsgevonden heeft ten
slotte nog constateren, dat van de vele kostenfactoren bij de agrarische produktie
het vooral techniek, energie en arbeid zijn, die dikwijls aanzienlijk meer dan de
helft uitmaken van het totale kostenbeeld en bovendien vooral deze factoren door
de producent zelf te beïnvloeden zijn, dan is het duidelijk dat de techniek nog in
zijn volle omvang meetelt.
Blikken we in de toekomst, dan zien we een zich voortzettende ontwikkeling.
Technisch en theoretisch zijn we bepaald niet aan het eind. Beperkende factoren
zullen uitdagingen zijn om ook bijv. het middenbedrijf van dienst te kunnen zijn
met rendabele mechanisatie en rationalisatie bij een veel minder sterke tendens
van schaalvergroting.
Wel wordt de problematiek steeds complexer van aard en daardoor ook aanzienlijk
meer "onderzoekbehoeftig". Achteruitgang door stilstand zou funest zijn voor
onze concurrentiepositie op vrijwel alle fronten.
Daarbij komt dan de rol en taak in de samenleving. Plaatsen wij naast de directe
aspecten van de agrarische produktie de rol, die de agrarische samenleving speelt
in de reeds hierbovengenoemde zaken als welzijn, recreatie, natuurbeheer, land
schapsverzorging, etc. zaken waarbij eveneens de techniek (en vaak dezelfde als
bovengenoemde) mede bepalend is voor het effect, dan kunnen we constateren dat de
techniek niet alleen een belangrijke, maar ook een brede rol is toebedeeld. Ook nu
nog, nu de eeuw der techniek zich in het laatste kwartaal bevindt. Het nieuwe aspect,
dat daarbij komt is de gewenste harmonie tussen de denkende en werkende mens en de te
verrichten werkzaamheden, veelal met technische hulpmiddelen op het eigen bedrijf
zowel als in de samenleving. Humanisering van de arbeid, ergonomie, management
en motivatie vormen nieuwe aspecten uit de menswetenschappen. Een volgend nieuw
aspect is gelegen in de energievoorziening. De agrarische wereld kan hierbij
; zowel v/orden gezien als consument alsook als producent.
Bovendien kent men het begrip natuurlijke hulpbronnen. Meerdere takken van
technische wetenschappen spelen hierop reeds in.
Onderstaand is in deze nota nader ingegaan op diverse onderdelen van de voorbije
en toekomstige ontwikkeling.

Overzien we dat geheel na afloop wederom, dan zal de vraag gesteld dienen te
worden of in de huidige organisatorische opzet van het gehele landbouwkundige
onderzoekapparataat de eigen plaats van de techniek (in de meest ruime zin des
woords) voldoende tot uitdrukking komt. Hoewel techniek een middel is en geen
doel, en hoewel dit middel op vrijwel alle fronten van de 5 afdelingen van de
Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek zijn rol speelt, mag toch niet
worden vergeten dat deze versnippering ergeri.<= ook een coördinerende eenheid
als achtergrond dient te hebben. Ook uit een oogpunt van verdieping en vak
discipline is dit wenselijk.

1. MECHANISATIE EN HAAR MOTIVERING
Mechanisatie werd in het verleden meestal gedefinieerd als de vervanging van
menselijke arbeid door werktuigen.
Het mechanisatieproces werd daarbij gezien als een rationeel toepassen van de
beschikbare technieken onder invloed van arbeidsschaarste en stijgende loonkosten.
Het lag dan ook voor de hand om het mechanisatieniveau af te meten aan het aantal
manuren dat nodig was voor de verzorging van een ha gewas of voor een bepaald
aantal dieren.
Gemakshalve werd hierbij voorbij gegaan aan de enorme besparingen aan arbeid
die mede een gevolg waren van vooruitgang op andere gebieden, b. v. :
* het strooien van kunstmest in plaats van stalmest
* chemische onkruidbestrijding in plaats van mechanische
* nieuwe plantenrassen waarbij bepaalde bewerkingen veel gemakkelijker zijn of
zelfs achterwege kunnen blijven
* aan de mechanisatie of huisvestingsomstandigheden aangepaste veerassen
* herverkavelingen waardoor efficiëntere bedrijf?grootten en percelen met een
betere waterbeheersing ontstaan.
Het motiveren van de mechanisatie vanuit de voortdurende stijging van de loonkosten
heeft in onze tijd belangrijk aan betekenis ingeboet.
Dit moge blijken uit de volgende feiten:
* Op hoge mechanisatieniveaus zijn de loonkosten veel meer ondergeschikt geworden
aan de machinekosten. De prikkel om nog grotere machines te kopen gaat dan ook
meestal uit van het feit dat de grotere machines, mits voldoende benut, in ver
gelijking met kleinere machines per bewerkte eenheid lagere machinekosten
met zich brengen, en vaak ook een betere werkkwaliteit leveren. De arbeids
besparing is dan een bijkomend verschijnsel en geen hoofddoel. Wel speelt de
grotere uur- of dagcapaciteit een grote rol.
* Op de meeste Nederlandse landbouwbedrijven zijn uitsluitend gezinsarbeidskrachten
aanwezig zodat hier voor de verdere vervanging van arbeid door machines geen
prikkel meer uitgaat van een stijgend loonkostenniveau. In deze situatie moeten er
dus andere redenen aanwezig zijn op grond waarvan men

komt tot de toepassing

van steeds nieuwe technische mogelijkheden. •
Mechanisatie omvat tegenwoordig dan ook veel meer dan het vervangen van
menselijke arbeid door machines. In een willekeurige volgorde kunnen de volgende
factoren worden genoemd als motivering voor veranderingen in de mechanisatie:
- Verbetering van de rentabilitiet van de bedrijven door verdere verlaging van ree'öle
kosten en verhoging van opbrengsten.
- Bevorderen van de continuïteit van het bedrijf door beperking van risico's.
- Grotere dagcapaciteiten waardoor vlotter werken en eenvoudiger organisatie
- Innovatie van produkten en produktiesystemen.

- Verbetcring van de kwaliteit van de produkten door nauwkeuriger behandeling
(beschadiging, hygiëne, verliezen) en werken onder de meest gunstige omstandig
heden.
- Verbatering van de arbeidsplaatsen van de werkers

in de landbouw door werk-

verlichting, arbeidstijdverkorting en bescherming tegen schadelijke

en hinderlijke

invloeden.
- Bescherming van het milieu en onderhoud van het landschap.
- Overige factoren. Hierbij kan men denken aan argumenten die samenhangen met
het zelfstandigheidsstreven, status, risicovermijding en andere persoonlijke of
groepsgebonden waarden van de agrariërs. Hoewel dus niet passend in het stramien
van rentabiliteitsverbetering, kwaliteitsverbetering en arbeidsplaatsverbetering, kan
men deze redenen toch niet als minder legitiem van de hand wijzen.

2. EEN ALGEMEEN BEELD VAN DE LANDBOUWTECHNIEK
In de Nederlandse landbouw wordt een grote diversiteit van technieken toegepast.
Het volledige handwerk is in de meeste produktiesectoren tot de uitzonderingen gaan
behoren. In de tuinbouw komt dit echter nog veel voor. In de akkerbouw treft men
plaatselijk nog paardetractie en werktuigen uit de beginfase van de mechanisatie
aan on in de melkveehouderij komt handmelken nog meer voor dan men zou verwachten.
Aan het andere einde van de ontwikkelingsladder ziet men vergaand geautomatiseerde
kassen, vee dat verzorgd en gecontroleerd wordt via draadloze meldsystemen en
enorme machines die in korte tijd de oogst van akker- en tuinbouwgewassen veilig
kunnen stellen. Tussen deze uitersten bevindt zich de Nederlandse landbouw in een
voortdurende ontwikkeling.
De ontwikkeling van de jaarlijkse investeringen blijkt uit tabel 1.
Tabel 1 Jaarlijkse investeringen in werktuigen, installaties en gebouwen in
miljoenen guldens (prijspeil 1975).
1969/1971

1974Ä976

Werktuigen

405

578

Trekkers

198

323

Kassen

110

126

Kas inrichting

52

76

Tuinbouwbedrijfsschuren

43

48

Champignonkwekerijen

16

20

Boerderijen

423

54 5

Inrichtingen, silo's enz.

116

150

1363

1866

T otaal
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Omdat de investeringen zijn uitgedrukt in constante prijzen (prijspeil 1975) geven
de bedragen een indicatie over het volume van de investeringen. In alle categorieën
blijkt het volume van de jaarlijkse investeringen sterk te groeien. Deze groei is
niet zo zeer een gevolg van toenemende aantallen als wel van het gecompliceerder
en groter worden van werktuigen en installaties en ook van het verschijnen van
een groot aantal nieuwigheden zoal? boxenvullers, opschepmachines, zaaibedcombinaties, kuilvoersnijvorken, melkkoeltanks, opraapdoseerwagens, diverse
groente-oogstmachines, rookgascondensors, pottenvulmachines, sorteermachines, enz.
Daarnaast is er een toenemend gebruik van landbouwmachines bij het onderhoud
van wegbermen, watergàngen, natuurterreinen, sportvelden, particuliere tuinen en
openbaar groen.
Als men de bedrijven die om wat voor reden dan ook niet meedoen aan het streven
naar bedrijfsresultaten waaruit een goed inkomen gehaald kan worden, buiten be
schouwing laat, kan men tussen de verschillende sectoren van de lanlbouw opmerkelijke
verschillen constateren.
De akkerbouw wordt meestal als de koploper in de mechanisatie beschouwd.
Er is echter de laatste jaren een groeiende kloof zichtbaar tussen de capaciteit van
werktuigen en toepassingsmogelijkheden op de individuele bedrijven.
Het meerbedrijfs machinegebruik

(samenwerking, loonwerk) is in veel gevallen een

oplossing maar hierbij worden aan de machine-omvang toch beperkingen opgelegd
door de beoerkte perceelsomvang en door transportmoeilijkheden langs de openbare
weg. Geconstateerd kan worden dat de voorlopers voor wat betreft de capaciteitsvergroting de grenzen ongeveer bereikt lijken te hebben en dus ingehaald worden door
de volgers. De indruk bestaat dan ook dat het verschil tussen de laagste en de
hoogste mechanisatiestadia in de akkerbouw momenteel kleiner is dan het een aantal
jaren geleden was. Althans voor de belangrijkste teelten. Enkele gewassen lopen nog "achter'
In verband met de akkerbouw wordt wel eens de term overmechanisatie gebruikt.
Als men de aantallen aanwezige werktuigen confronteert met de te bewerken opper
vlakten van de verschillende gewassen dan komt men gemakkelijk tot de conclusie
dat er een grote overcapaciteit aanwezig is. Men moet echter bedenken dat men
bij de mei-inventarisatie s vraagt naar de inzetbare werktuigen zodat ook werktuigen
die al lang afgeschreven zijn en hoegenaamd niet meer gebruikt worden, nog mee
tellen. Als men alleen de werktuigen op zou nemen die jonger zijn dan de normale
levensduur, dan is de beschikbare capaciteit al een heel stuk geringer. Toch zijn
de arealen per machine dan nog lager dan de oppervlakte die in de beschikbare
werkbare uren bewerkt zou kunnen worden. Men zou hier van technische over
capaciteit kunnen spreken.
Het landbouwbedrijf heeft echter niet als doelstelling het technisch maximaal be
nutten van werktuigen maar wel het behalen van een zo goed mogelijk bedrijfs
resultaat.
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Met dit doel voor ogen kiest de ondernemer het werktuig dat hem het beste past. De
keuze wordt beïnvloedt door o. a. de voor de bewerking beschikbare tijd, mede in
relatie tot andere werkzaamheden in dezelfde periode en de tijdigheidsverliezen die
optreden als een bewerking niet op het optimale moment geschiedt. Het wisselvallige
klimaat in Nederland maakt dat deze factoren zwaar wegen. Hierbij zal onder de
»

huidige prijsverhoudingen vaak de keuze vallen op werktuigen-met een capaciteit
die op het'eerste gezicht wat groot lijkt maar het bedrijfseconomisch gesproken
niet is. Machinecapaciteit die uitgaat boven het bedrijfseconomisch optimale kan
gemotiveerd worden met. sociale argumenten (risicobeperking, streven naar
zelfstandigheid). Ook kan het voorkomen dat, zoals bij maaidorsers, een zekere
overcapaciteit ontstaat doordat het areaal in betrekkelijk karte tijd sterk terug
loopt.
In de rundveehoudery_ is de technische ontwikkeling later op gang gekomen dan
in de akkerbouw.
Voor de voederwinning, het voeren en het melken zijn nu goede mechanisatio
nsogel ijkheden aanwezig en de automatisering heeft

Z'JL

intrede gedaan. Men kan

in de melkveehouderij grote verschillen in mechanisatieniveau waarnemen en gezien
de snelheid waarmee nieuwe mogelijkheden zich blijven aandienen zullen de
verschillen voorlopig eerder nog groter dan kleiner worden.
De ^erljjlce _ver^deljng staat in het algemeen op een hoog niveau van toepassing
van techniek. Ontwikkelingen doen zich nog voor in de huisvestingssystemen en
de behandeling van mest. Het welzijn van de dieren en de zorg voor het milieu
spelen hier een belangrijke rol.
In de volleg_ronds tuinbouw is het bij de toepassing van de techniek vaak alles of
niets. De technische hulpmiddelen die in staat zijn de nodige bewerkingen met de
zeer kwetsbare produkten uit te voeren zijn uiterst gecompliceerd en daardoor
kostbaar. Kostenbesparing is hiervan soms niet of nauwelijks te verwachten. Wel
bereikt men een aanzienlijke verbetering van de arbeidsplaats.
Zodra de teelt van een tuinbouwgewas behoorlijk mechaniseerbaar is, verliest* het
gewas z'n tuinbouwkarakter en wordt teelt op akkerbouwschaal mogelijk. Dit heeft'
onmiddellijk gevolgen voor de totale produktie en daarmee voor het prijsniveau,
waardoor een zeer wisselvallig geheel ontstaat.
De glastuinbouw is nog zeer arbeidsintensief, vooral voor wat

het oogstwerk betreft.

Met betrekkelijk eenvoudige hulpmiddelen wordt hier een verlichting en veraangenaming
van de arbeid nagestreefd. Overigens treft men ook ver ontwikkelde technieken aan.
Dit geldt zowel voor de kassenbouw en de klimaatbeheersing als voor moderne
teeltsystemen. Bij dit laatste vormen roltabletten en substraatteelten de basis voor
betere beheersing van de groeifactoren. Door een betere ruimtebenutting wordt hier
mee tevens energie bespaard.

-8In de fyyttGclt kent men al jaren een goede mechanisatie bij de verzorging en
bemesting en ten dele ook bij het transport. De voor het oogsten ontwikkelde
werktuigen

kunnen in het algemeen voor het industriefruit eerder dan voor het

tafelfi. uit worden toegepast. Overigens worden bij de handoogst veel verbeteringen ten
aanzien van fust, transport en werkhouding doorgevoerd.
De champi_gnonle_eJt heeft een redelijke graad van technische ontwikkeling bereikt,
vooral voor wat de industriechampignons betreft. Champignons voor de verse markt
worden nóg in handwerk geoogst.
De mechanisatie in de boomkwekerij is maar op sommige punten vrij ver door
gevoerd. Oogst, verwerking en aflevering zijn nog grotendeels handwerk. De
technische ontwikkeling wordt bemoeilijkt door de grote diversiteit van producten
en de wisselende hoeveelheden.
Bij het lands ch^s onder houd worden de verworvenheden van de landbouwtechniek
reeds op ruime schaal toegepast. Hiervoor en voor het onderhoud van natuurterreinen,
openbaar groen, waterlopen en sportvelden maakt men gedeeltelijk gebruik van
dezelfde apparatuur als in de landbouw en gedeeltelijk van speciaal voor deze
werkzaamheden ontwikkelde machines.

3. TECHNISCHE EN BIOLOGISCHE TRENDS
De vooruitgang die op vele terreinen van de techniek voortdurend wordt geboekt,
heeft een grote invloed op de landbouw.
Het is niet mogelijk de invloed van de verschillende factoren los van elkaar
te beschouwen. Voor de vorm waarin ze zich in de landbouwtechniek manifesteren
kan men de volgende, elkaar gedeeltelijk overlappende, trefwoorden gebruiken:
capaciteits vergroting ;
kwaliteitsverbetering;
energiebesparing;
autom at iser mg ;
verbetering van arbeidsplaatsen;
nieuwe landbouwkundige ontwikkelingen.
3.1. Capacjteitsvergroting

I

Technische mogelijkheden en economische verhoudingen zijn aan te wijzen als de
belangrijkste oorzaken van capaciteitsvergroting. Dit is duidelijk te zien bij
trekkers

en werktuigen maar ook kascomplexen en bedrijfsgebouwen vertonen de

neiging om te groeien.
De inzichten over de relatie tussen weersomstandigheden en machinecapaciteit zijn
aan het veranderen.
De bij berekeningen veelal toegepaste globale aanduidingen van de perioden van
uitvoering van bepaalde werkzaamheden doen tekort aan het belang dat men moet
hechten aan het op het juiste moment uitvoeren van het werk.
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Vandaar dat het begrip slagvaardigheid als een quantitatief erg vaag argument werd
aangevoerd voor gevallen dat de praktijk, waarschijnlijk terecht, een duidelijk grotere
machinecapaciteit aanhield dan op grond van de normen nodig was. De normen voor de
perioden van uitvoering moeten daarom vervangen worden door gegevens over de
opbrengstdaling in relatie tot het aantal dagen dat afgeweken wordt van het optimale
behandelingstijdstip.
Het zal duidelijk zijn dat dergelijke opbrengstdalingen in het algemeen het ernstigst
zijn bij de ziektebestrijding en de oogst van kwetsbare gewassen. Voor grondbewerking,
zaaien en bemesting lijken de gevolgen van ontijdigheid meestal geringer, omdat ze
vertroebeld worden door navolgende groeibeînvloedingen. De studie van Dr. Zachariasse
toonde evenwel een groot oorzakelijk verband. Helaas zijn over het verband tussen
opbrengst en bewerkingstijdstip nog slechts fragmentarische gegevens bekend. Duidelijk
is wel dat men voor enkele procenten opbrengststijging reeds grote bedragen met zin
kan investeren.
3.2. _Kwaliteitsverbetering_
Hieronder kan men zowel verstaan het kwalitatief beter worden van de technische
uitrusting (minder onderhoud en reparaties) als het verschijnsel dat de kwaliteit
van het werk beter wordt.
Verliezen en beschadigingen tengevolge van mechanische bewerkingen worden steeds
minder aanvaardbaar. In de tuinbouw is dit de oorzaak van de geringe mechanisatiegraad.
Dat extra investeringen die leiden tot beperking hiervan economisch zeer wel verant
woord kunnen zijn blijkt uit het volgende rekenvoorbeeld.
Een verliesbeperking van 5% in suikerbieten komt bij een opbrengst van 50 ton en
een prijs van ƒ 90,= per ton op ƒ 225,= per ha. Om dit te bereiken mag bij
een

oppsrvlakte van 30 ha per machine reeds een extra investering gedaan worden

van ruim ƒ 30. 000, =
Veel machines oogsten het dubbele of een veelvoud van deze oppervlakte zodat dan de
extra investering nog hoger kan zijn.
In de veehouderij wordt de voedering beter aangepast aan individuele behoeften en ver
anderingen bij de mellcwinning verhogen niet alleen de capaciteit maar verbeteren
ook de hygiëne.

2 • 2 • I5-IlSlTii êïü ë
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Uit tabel 2 blijkt dat de verwarming in de glastuinbouw en de kunstmest de
grootste inputfactoren van energie zijn. Een stijgende prijs voor fossiele energie
heeft vooral een grote invloed op de rentabiliteit van de teelt in kassen (gemiddeld
30% van de non-factor kosten in de glastuinbouw zijn energiekosten).
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De input van energie in de landbouw in 1970 in %.
akkerbouw

veehouderij

tuinbouw

totaal

Menselijke arbeid

0,1

0,3

0,1

0,5

Landbouwpaarden

0,5

1,0

0,1

1,6

2,1

2,5

0,4

4,9

en werktuigen

1,1

1,3

0,2

2,6

Elektrische energie

0,4

1,4

3,9

5,6

Verwarming

0,1

2,1

38,0

40,3

1,0

2,0

16,9

19,8

0,1

0,1

Directe energie voor trekkers en
motoren
Indirecte energie voor trekkers

Produktie en vervoer van
brandstoffen
Glasproduktie
Kunstmest

7,0

15,3

1,6

23,9

Bestrijdingsmiddelen

0,2

0,0

.0,2

0,5

12,4

26,0

61,6

Totaal

100

Tal van maatregelen voor energiebesparing in kassen zijn reeds beschikbaar of nog
in ontwikkeling (dubbel glas, energieschermen, stookregiem). Toepassing hiervan
blijft voor de ondernemer natuurlijk steeds een kwestie van kostenafweging.
Ook in andere sectoren zijn energiebesparingsmogelijkheden beschikbaar maar omdat
de energiekosten hier veel minder zwaar wegen zijn de economische voordelen
vaak nog twijfelachtig.
De mogelijkheden voor het verzamelen van zonne-energie zijn in ons land zeer
beperkt.
De produktie van biogas (methaangas uit mest) zal binnen korte tijd economisch
aantrekkelijk zijn, vooral op varkensbedrijven. Op rundveehouderijbedrijven ligt

dit wat ongunstiger maar onder bepaalde omstandigheden (beperkende elektriciteits
voorziening) liggen ook hier wel mogelijkheden.

3.4. Automatisering
De enorme mogelijkheden die de computertechniek biedt voor het automatisch be
sturen van alle mogelijke technische orocessen vinden nog slechts een beperkte
toepassing in de landbouw. De lage prijs van microprocessors staat in principe
de toepassing op ruime schaal in de landbouw niet in de weg.
Mogelijkheden zijn er in overvloed, zowel stationair in stallen, kassen, droog
installaties en opslagplaatsen als mobiel in trekkers en werktuigen.
In veel gevallen dat bepaalde systemen reeds geautomatiseerd zijn, kan het gebruik
van microprocessors nog een aanzienlijke verfijning betekenen.
Voor hulp door computers bij het management is de hard-ware ook ruim voldoende
beschikbaar.
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Aangezien het ondoenlijk lijkt om alle voor een bedrijf relevante informatie op het
bedrijf zelf aanwezig te hebben en up-to-date te houden ligt een view-data-achtig
systeem voor de hand; Gespecialiseerde diensten zorgen hierbij voor de nodige
informatie voor alle sectoren van de landbouw in de gaast van de bestaande hand
boeken. Daarnaast kunnen voorspellingen gedaan worden over het weer, ziekten
en plagen en prijsontwikkelingen. Deze gegevens kunnen gebruikt worden voor het
al of niet m.b.v. computers gevoerde bedrijfsbeleid van de agrariërs. De tot nu toe ont
wikkelde modellen kunnen echter nog nauwelijks als meer dan een steun bij de
bedrijfsvoering worden beschouwd. Het is zeer de vraag of men er ooit in zal
slagen de modellen zodanig te verfijnen dat met alle op een bedrijf van belang
zijnde relaties rekening wordt gehouden zodat de manager grote delen van de
dagelijkse bedrijfsvoering aan de computer kan overlaten.
Wel betekent dit stuk techniek in ieder geval dat de manager in de toekomst
in staat zal zijn aanzienlijk grotere eenheden meer gekwantificeerd te beheren
dan nu het geval is. Ook hier ligt voor het onderzoek een ruime taak.
3. 5. Verbetering van arbeidsplaatsen
Het vei'beteren van arbeidsplaatsen heeft zowel economische aspecten (prestatie
verhoging) als humanitaire (welzijn, plezier in het werk).
In beide opzichten is het nodig dat de werksituatie zo goed mogelijk is
aangepast aan de werker. Bedieningsorganen moeten volgens ergonomische
principes zijn aangebracht. De zitplaats moet goed geveerd zijn. Onveiligheid en
schadelijke en hinderlijke invloeden van stof, lawaai, hitte, koude, enz. moeten
worden vermeden. Bij het beperken van de lichamelijke en de geestelijke belasting
speelt de automatisering een steeds belangrijker rol.
Door toepassing van de mogelijkheden van de techniek ontstaat een hoger ge
kwalificeerde arbeidsplaats, die beter past bij de wensen en het opleidingsniveau
van de beschikbare arbeidskrachten.
3.6. Nieuwe landbouwkimdige_c>ntwikkelingen_
Hierbij moet gedacht worden aan bewerkingen die voordien in het geheel niet of
op een andere wijze werden uitgevoerd. Recente voorbeelden zijn beregening,
grondontsmetting, looftrekken, mechanische ruwvoerverschaffing, spuiten tegen
afrijpingsziekten in granen, potplantenteelt op verrolbare tabletten.
Vaak gaan bij deze ontwikkelingen mechanisch technische aspecten hand in hand
met vooruitgang op het gebied van chemie, electronica, plantenveredeling of
veefokkerij.
Voor de toekomst zijn nog vele ontwikkelingen mogelijk, bijv. :
biologische bestrijding van ziekten en plagen;
nieuwe chemische middelen en doelmatiger toepassing hiervan;
nieuwe gewassen en diersoorten;
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meer toepassing van plastic folie op de grond;
alternatieve landbouwmethoden;
grondloze teelten ;
nieuwe mestverwerkings- en stankbestrijdingstechnieken;
nieuwe bouwmaterialen en constructiewijzen;
ontwikkeling van de benutting van alternatieve energiebronnen;
enz.
In Nederland zijn grond en ongeschoolde arbeid relatief duur terwijl de prijs van de
schaarser wordende energie ook nog zal oplopen.

s

Verschuivingen in de agrarische bedrijvigheid onder invloed van internationale
concurrentieverhoudingen zullen in het algemeen plaats moeten vinden in de richting
van activiteiten met de volgende kenmerken:
hoge financiële opbrengst;
weinig behoefte aan grond;
weinig ongeschoolde arbeid vragend;
weinig energie vragend;
veel hoogstaande technologie vereisend;
behoefte aan een goede afzetstructuur.
Dit wijst o.a. in de richting van gemechaniseerde teelt van siergewassen en groenten
in de vollegrond of in weinig energie vragende kassen. Ook veehouderij in het algemeen en
dierlijke veredeling in het bijzonder komen relatief gunstig naar voren.

Klimatolo

gische omstandigheden en het hoge peil waarop de landbouw bedreven wordt, maken
Nederland bij uitstek geschikt voor de vermeerdering van zaaizaad, pootgoed en
fokvee.
4. ECONOMISCHE EN MAATSCHAPPELIJKE TRENDS
De landbouw heeft zich, gelijk iedere bedrijfstak, altijd aan moeten passen aan
veranderingen in de economische verhoudingen. De laatste jaren wordt de noodzaak
om ook rekening te houden met allerlei niet-economische, uit de samenleving als

•

geheel voortkomende invloeden echter steeds groter. In de komende jaren mogen we
nog een toename van deze tendens verwachten. De landbouw zal zich hierdoor deels be
vinden in een spanningsveld dat hoofdzakelijk bepaald wordt door de economische
noodzaak van rationalisatie en invloeden uit de samenleving die dit tegengaan.
4.1. Economisch klimaat
Men mag niet aannemen dat de Nederlandse landbouw in de toekomst om redenen
van arbeidsplaatsenconservering, milieubescherming, landschapsconservering of
inkomensbeleid, in een veel meer beschermd klimaat dan het huidige zal kunnen
opereren.
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Gezien de uitbreidingsplannen van de EEG en de groeiende weerstanden tegen
allerlei steunmaatregelen voor de landbouw kan eerder het tegendeel worden verwacht.
In de toenemende internationale concurrentie zal de Nederlandse landbcuw zich
staande moeten houden. Hiervoor is het nodig dat moderne rationalisatietechnieken
verder worden doorgevoerd en de hiervoor benodigde bedrijfsstructurele aanpassingen
zoveel mogelijk worden bevorderd. Concreet betreft dit o. a. bedrijfsvergroting, her
verkaveling en afvloeiing van arbeid.
Bij het inspelen op voortdurende veranderingen in de prijsverhoudingen van
Produkten en produktiemiddelen zal het steeds duurder worden van de energie een
belangrijke rol vervullen en dan natuurlijk vooral in de sectoren die veel energie
gebruiken.
4.2. Structurele ontwikkelingen
Een aantal kengetallen betreffende de structurele ontwikkeling is uit de nota
"Landbouwverkenningen" overgenomen in tabel 4 •
Tabel 4

1974

1990

Oppervlakte cultuurgrond x 1000 ha

2092

1886

14

22

Grasland x 1000 ha

1299

1160

Bouwland x 1000 ha

679

618

Tuinland x 1000 ha

114

108

Hoofdberoepsbedrijven x 1000

137,9

79,9

w. v. Melkveehouderijbedr. x 1000

67,2

38,2

Intensieve vèeh_bedr. x 1000

8,0

5,1

Ov. veeh. bedr. x 1000

15,0

9,6

Akkerbouwbedr. x 1000

12,2

6,6

Glastuinb. bedr. x 1000

12,5

7,21

Overige tuinb. bedr. x 1000

14,7

8,2!

'Gecombineerde bedr. x 1000

8,3

4,9

Oppervl. cult, grond per hoofdberoepsbedrijf

2200

2500

Bedr. met melkvee x 1000

97

58

Melkkoeien per bedrijf

23

47

4300

5150

Melkkoeien x 1000

Mestvarkens x 1000
Bedr. met mestvarkens x 1000

36,1

19

Mestvarkens per bedrijf

119

271

Folczeugen x 1000

850

1000

Bedr. met fokzeugen x 1000

34,4

20

-14-

Vervolg tabel 4

1974

1990

Fokzeugen per bedrijf

25

50

Leghennen x miljoen

20,2

17,8

Bedrijven met leghennen x 1000

24,8

4,2

Leghennen per bedrijf

815

Slachtkuikens x miljoen

46

Bedrijven met slachtkuikens

2340

Slachtkuikens per bedrijf x 1000

19,7

Granen x 1000 ha

4238
51,5
1600
32,2

262

177

Pootaardappelen x 1000 ha

23

26

Consumptie-aardappelen x 1000 ha

64

67

Fabrieksaardappelen x 1000 ha

72

68

117

135

73

90

68

55

Glasgroente ha

4710

3940

Glasbloemen ha

2820

3830

Suikerbieten x 1000 ha
Snijmafs x 1000 ha
Overige akkerb. gewassen x 1000 ha

•

Groente open grond x 1000 ha

53,1

53

Bloembollen x 1000 ha

13,4

14,8

Pit- en steenvruchten x 1000 ha

31,5

23,6

Boomkwekerijprodukten ha

4990

5700

71

50

Beroepspersonen op hoofdberoepsbedr. x 1000

201

122,3

w. v. Bedrijfshoofden landbouw x 1000

114,7

66,5

17

6,8

Champignons ha

Meew.

zoons landbouw x 1000

Ov. arb. kr. landbouw x 1000

16,6

11,6

Bedrijfshoofden tuinbouw x 1000

30,3

17,5

3,8

1,3

18,57

18,5

28

23

Meew.

zoons tuinbouw x 1000

Ov. arb. kr. tuinbouw x 1000
Nevenberoepsbedrijven x 1000

'
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Meerbedrijfs machinegebruik

De trend naar technische hulpmiddelen met een steeds toenemende capaciteit, de
achterblijvende structurele ontwikkeling en de noodzaak om steeds te streven naar
een zo groot mogelijke efficiency, leiden onvermijdelijk naar een toenemend meer
bedrijfs machinegebruik. Men kan dit doen in de vorm van samenwerking met
collega's of door gebruik te maken van de diensten van andere land- en tuinbouw
bedrijven, werktuigenco'óperaties of particuliere loonbedrijven. Vooral voor de
akkerbouw en de ruwvoederwinning is de mate waarin deze mogelijkheden van
meerbedrijfs machinegebruik zich zullen ontwikkelen in belangrijke mate bepalend
voor het beeld dat het gebruik van technische hulpmiddelen in de komende jaren
te zien zal geven.
Tabel : 3 geeft voor een aantal werktuigen de mate waarin bij de bedrijven de
verschillende rechtsvormen van gebruik een rol spelen.
Tabel 3. Bedrijven naar de rechtsvorm van gebruik van landbouwwerktuigen (1975)
Machines gebruikt van .... in % •
totaal
aantal
bedrijven

eigen
bedrijf

combi
natie

ander
bedrijf

werkt. co'óper.

loon
bedrijf

maaidorsers

39171

7,9

3,8

2,8

4,8

80,7

aardappelrooiers

26223

23,0

11,7

4,6

3,8

56,9

7198

56,4

9,5

3,6

4,5

25,8

bietenrooiers

27196

6,4

4,5

1,3

4,5

83,1

precisiezaaimachines

54925

3,3

2,7

1,0

4,4

88,6

autom. aardappelpootmach.

20678

29, 5'

11,8

5,7

3,5

49,6

landbouwspuiten

65558

23,2

5,9

2,3

3,3

65,2

aangedreven eggen

9380

38,9

9,4

3,6

1,3

46,9

grondontsmettingsmach.

8190

14,3

4,9

3,4

9,2

68,2

loswagens

48248

35,3

1,9

2,1

4,1

56,5

kipwagens

23684

47,1

5,4

3,9

3,5

40, 0

117610

78,7

4,7

4,4

0,4

! 11,7

opi'aappersen

94894

8,7

2,9

2,1

3,3

! 82,9

veldhakselaars

34765

1,3.

0,9

0,3

6,4

' 91,0

landbouwcirkelmaaiers

85564

45,0

4,4

3,4

1,6

mengmestverspreiders

76466

19,3

8,9

6,1

3,4

j 45,7
62,3

opraapwagens

60454

23,5

3,7

2,3

4,6

65, 9

melkmachine-installaties

76662

99,2

0,5

0,2

0,0

0,1

aardappelsorteermachines

kunstmeststrooiers

j
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4.3.1. Samenwerking
Het gezamenlijk exploiteren van trekkers en werktuigen is een toenemend verschijnsel.
Berekeningen leiden meestal tot de conclusie dat deze vorm van machinegebruik te
verkiezen is boven alle andere mogelijkheden. Vooral voor bedrijven met een
relatief geringe omvang biedt samenwerking voordelsn. Men profiteert van de technische
vooruitgang zonder dat dit hoge kosten met zich brengt en zonder dat dit leidt tot
leegloop van het op het bedrijf aanwezige arbeidspotentieel. Het probleem is meestal
het vinden van geschikte partners.

4.3.2. Gebruik van machines van andere land- of tuinbouwbedrijven.
Dit is de minst voorkomende gebruiksvorm. Het duidelijke economische voordeel
weegt niet op tegen de vrijblijvendheid en onzekerheid die deze vorm van machinegebruik met zich meebrengt. Meer georganiseerde vormen zoals de machinering
en de samenwerking met ongedeelde eigendom hebben deze nadelen in mindere mate.
Het is zeer de vraag of deze vorm grote uitbreidingen tegemoet gaat.
4.3.3. Het coöperatieve en particuliere loonbedrijf
Loonbedrijven verrichten een belangrijk deel van de werkzaamheden in de landbouw
(graanoogst 56%, aardappeloogst 38% en bietenoogst 72%).
De in "Landbouwverkenningen" verwachte sterke teruggang van het aantal kleine
bedrijven die voor een groot deel het werkterrein van het loonbedrijf vormen, zal
een negatieve invloed hebben op de door loonbedrijven te verrichten hoeveelheid
werk. Andere factoren die voor het loonbedrijf negatief werken zijn de concurrentie
van samenwerkingsverbanden (combinaties) en het in wat mindere mate beschikbaar
komen van nieuwe mechanisatiemogelijkheden waarbij het loonbedrijf als pionier
kan optreden. Positief werkt echter het steeds breder worden van de kloof tussen
machinecapaciteit en bedrijfsstructuur. Het is moeilijk in z'n algemeenheid te
voorspellen in welke mate de verschillende factoren invloed zullen hebben. Per be
werking ligt dit verschillend maar verwacht mag toch wel worden dat het loonbedrijf
zich behoorlijk zal kunnen handhaven.
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4.4. Welzijn van de agrarische_bevolking
Welzijnsaspecten spelen in de landbouw een steeds belangrijker rol. Naast een
behoorlijke economische situatie wenrt men steeds meer acceptabele leef- en
werkomstandigheden. Werktijdverkorting, zelfontplooiing, vervanging bij ziekte,
in weekenden en in vakanties, maatschappelijk aanzien en arbeidsplaatsverbetering
zijn welzijnselementen die met technische hulpmiddelen belangrijk bevorderd kunnen
worden. Vooral arbeidsplaatsverbetering verdient in dit verband de aandacht. De
techniek heeft de mens reeds van veel onaangenaam en zwaar werk verlost maar
daarbij zijn hinderlijke en schadelijke zaken als stof, lawaai, hitte, koude, stank,
onveiligheid of trillingen vaak belangrijk toegenomen.
De bestrijding van deze invloeden en de inrichting van de werkplek volgens
ergonomische principes is in volle gang. Het onderzoek speelt hierbij een belangrijke rol.
4.5. Werkgelegenheid
Reeds eerder is gesteld dat men de vervanging van menselijke arbeid door machines
of andere technische hulpmiddelen niet meer als het hoofddoel van de mechanisatie
mag beschouwen. Het is in veel gevallen echter nog een onmiskenbaar neveneffect.
De vraag doet zich voor in hoeverre de voortgaande ontwikkeling van landbouw
methoden nog een teruggang van het aantal arbeidsplaatsen in de landbouw kan
veroorzaken.
Als we de huidige structuur van de landbouw en de arbeidsbezetting bezien, dan leidt
dit tot de overtuiging dat er niet veel meneen meer uit de akkerbouw en de rund
veehouderij kunnen afvloeien tenzij de bedrijfsgroottestructuur verandert. De
kloof tussen de capaciteit van de beschikbare technische hulpmiddelen en de toe
passingsmogelijkheden daarvan binnen de bestaande structuur bestaat reeds vele
jaren en heeft de neiging zich nog te verbreden. De prikkel tot structuurverandering
die hiervan uitgaat wordt tegengewerkt door de geringe mobiliteit van de grond en
arbeid. De slechts langzame veranderingen illustreren dit.
Bëdrijfsgroottestructuurverandering en indirect dus de factoren die dat bevorderen
(herverkaveling, afvloeiingsregelingen, rentabiliteit, enz.) bepalen in overwegende
mate de snelheid waarmee de teruggang van het aantal arbeidsplaatsen zich voltrekt.
De toepassing van verbeterde technische hulpmiddelen lean hier onder de huidige
verhoudingen niet veel toe of af doen. Zoals reeds gezegd ligt dit bij de tuinbouw,
nog anders. Mechanisatie en automatisering kunnen hier nog kostprijsverlagend werken,
daardoor de concurrentiepositie van de tuinbouw versterken en daarmee bevordei'en
dat deze sector (en dus een stuk werkgelegenheid) zich handhaaft. Voorts heeft de
technische vooruitgang een belangrijke kwalitatieve verbetering van de overblijvende
arbeidsplaatsen tot gevolg zodat deze beter passen bij de wensen en het ontwikkelings
niveau van de Nederlandse arbeidskrachten.
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4. 6l Milieu en Iaridschap
De bedreiging voor hét milieu die uitgaat van de landbouw bestaat uit de volgende
elementen:
bestrijdingsmiddelen,
mest, gier en stank,
kunstmest,
lawaai,
stofj
vormgeving en situering van gebouwen.
Soms wordt hierbij ook de mechanisatie genoemd (zie nota "De komende vijfentwintig
jaar" blz, 202). De hinder die onder landbouwomstandigheden door derden wordt
ondervonden van uitlaatgassen en lawaai is echter verwaarloosbaar klein of goed
bestrijdbaar. In veel gevallen kan de mechanisatie een belangrijke rol spelen bij de
oplossing cf beperking van milieuproblemen, bijv. :
betere spuittechnieken;
mechanische i. p. v. chemische onlcruidbestrijding;
mestverwerking en mesttransport.
Het onderhouden van het landschap en het conserveren van bepaalde karakteristieke
onderdelen hiervan zijn zaken die steeds belangrijker worden.
Deze tendens is vaak een belemmering bij het creëren van effici'énte produktieomstandigheden. Vanuit de techniek zal enerzijds gestreefd moeten worden.naar
aanpassingen waardoor binnen de beperkingen toch een redelijke bedrijfsvoering mogelijk
blijft en anderzijds zal getracht moeten worden de vormgeving en situering van efficiënte
produktiemiddelen (gebouwen, silo's, installaties, machines) esthetisch aanvaardbaar
te maken waardoor de weerstanden tegen veranderingen zouden kunnen verminderen.
4. 7. _Welz_ijn der dieren
De wijze waarop in de

intensieve veehouderij dieren worden gehouden roept in toe

nemende mate weerstanden op. Aanpassingen in de produktiesystemen, zodanig dat
het welzijn van de dieren beter gewaarborgd is, zullen nodig zijn.
In de melkveehouderij is juist door de introductie van moderne systemen (ligboxenstallen) het welzijn al aanmerkelijk beter dan het in vroegere jaren was.
Een economische prikkel tot verbetering van het welzijn van kippen, varkens en
mestkalveren kan uitgaan van de bereidheid van de consumenten om voor produkten die
op ethisch

meer verantwoorde wijze zijn voortgebracht, meer te betalen.

De landbouwtechniek kan hier een bijdrage leveren. Een begin hiervan is bij het
onderzoek reeds gemaakt.

4.8. Kwaliteit van de produkten
De economische verhoudingen en de productieomstandigheden in Nederland maken
dat wij het op de internationale markt eerder in hoge kwaliteit dan in lage prijzen
moeten zoeken. Hiervoor zijn verfijnde teelt- en bewaartechnieken en nauwkeurig
beheersbare produktieomstandigheden nodig. Voortdurend zal er naar moeten worden
gestreefd de voorsprong die Nederland hierbij heeft te handhaven of te vergroten.
Een ander aspect van de kwaliteit van de produkten is het toenemende inzicht van
de consument in het belang van gezond voedsel. Om aan de hieruit voortkomende
vraag te kunnen voldoen zullen aanpassingen nodig zijn in de sfeer van chemische
bestrijdingsmiddelen, bestrijdingstechnieken, kunstmestgebruik, conserveringstechnieken
en hygiëne.
5. CONSEQUENTIES PER SECTOR
Het overheersende bedrijfstype in alle sectoren van de Nederlandse landbouw zal
het gezinsbedrijf van betrekkelijk beperkte oïnvang zijn.
Omdat meestal een verdere besparing van arbeid weinig zin heeft, zal een verdere
efficiencyverhoging o. a. moeten komen uit besparingen op de kosten van het
werktuigengebruik. Het streven moet dus gericht zijn op lage prijs, lange levens
duur, lage onderhouds- en reparatiekosten en goede werking.
De omvang van de technische hulpmiddelen zal ten dele aangepast moeten zijn aan
de bedrijfsomvang en ten dele zullen ze veel groter kunnen zijn wanneer het uit
rustingsstukken betreft die zich lenen voor gezamenlijk gebruik of voor exploitatie
door loonbedrijven. Bij dit alles speelt vanzelfsprekend ook de voortgaande schaalvergroting.
De in de voorgaande hoofdstukken genoemde trends die de toepassing van technische
hulpmiddelen in de landbouw beïnvloeden, hebben per sector een verschillende uit
werking.
In het volgende schema is een opsommig gegeven van een aantal factoren die van
invloed zijn op de toepassing van technische hulpmiddelen en door middel van
kruisjes is per sector de mate van belangrijkheid aangegeven.
Hiermee is tevens een indicatie gegeven voor de gewenste onderzoeksinspanning op
de diverse terreinen.

akkerbouw

melkvee
houderij

intensieve
veehouderij

vollegrondstuinbouw

tuinbouw
onder glas

recreatie en
natuurbeheer
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capaciteit s vergroting

X
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X
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kwaliteitsverbetering van techn. hulpmiddelen

X

X
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XX

X

kwaliteitsverbetering van de bewerkingen

XX

X

XX

XX

XX

XX

automatisering

XX

XXX

XX

XX

XXX

XX

X

X

X

X

XX

meerbedrijfs machinegebruik

XX

X

X

X

landbouwstructuur

XX

X

X

X

X

X

X

XXX

X

XX

XX

X

XX

XX

XX

X

X

X

X

X

XX

•

nieuwe landbouwkundige ontwikkelingen

energie
arbeidsplaatsverbetering
werkgelegenheid
milieu en landschap

X

X

welzijn der dieren

XXX

X

XX

Afweging van deze kwalitatieve aspecten binnen het kader van de in de nota
Landbouwverkenningen aangegeven ontwikkelingen en rekening houdend met de
quantitatieve gegevens uit het verleden, heeft geleid tot schattingen van de in de
landbouw te gebruiken aantallen technische hulpmiddelen. Dominerend hierbij is
de vierwielige trekker (tabel 5).
Tabel 5

De ontwikkeling in landbouwtrekkers (drie- of vierwielig).
Prognose

CBS
1975

1980

1985

1990

t/m 9 kW

(t/m 12 pk)

1 665

959

455

274

>9 - 12,5

(>12-17)

4 475

2 238

1 820

959

>12,5-18 (>17-24)

10 796

4 798

3 792

2 878

>18-25

(>24-34)

29 601 .

15 989

9 100

5 482

>25-37

(>35-50)

77 109

71 952

53 082

38 377

>37-51

(>50-70)

25 576

35 176

45 499

47 971

>51-74

(>70-100)

8 104

26 382

31 849

34 265

>

(>100 pk)

537

2 398

6 066

6 853

157 863

159 893

151 662

137 061

2,3

2,9

3,3

3,5

74 kW

Totaal aantal
gem. kW per ha
gem. kW per trekleer

31

38

43

48
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Tabel 5 laat zien dat het trekkei-bestand na 1980 naar verwachting afneemt in aantal
maar dat het vermogen zowel per trekker als per ha-blijft toenemen.
Ongeveer dezelfde tendens tekent zich af bij de ..meeste werktuigen. De capaciteit
van de machines neemt toe maar het aantal daalt.
5^1^ _ AJdïej~bj)uw
Voor de - akkerbouwmechanisatie zijn het belangrijkst de kwaliteitsverbetering van
de bewerkingen, de automatisering, het meerbedrijfs machinegebruik, de landbouw
structuur en de arbeidsplaatsverbetering. Tussen de kwaliteitsverbetering van de
bewerkingen en de automatisering bestaat een nauwe samenhang. Een optimale
procesgang in de machines, gestuurd door middel van een microprocessor, zal de
kwaliteit van de bewerkingen zeker gunstig beïnvloeden. Kwaliteitsverbetering van de
bewerking en beperking van verliezen vereisen voorts het beschikbaar zijn van
voldoende bewerkingscapaciteit op het juiste moment om zgn. "tijdigheidsverliezen"
te beperken.
Voor de bedrijfsplanning zijn reeds behoorlijke modellen beschikbaar. Voor het
nemen van dagelijkse beslissingen is ook computersteun mogelijk en gewenst. Hiervoor
zal nog enorm veel aan het dataverzameling moeten worden gedaan (tijdigheidsverliezen, weersverwachtingen).
Een nauw verband is aanwezig tussen het meerbedrijfs machinegebruik en de landbouw
structuur. Aangezien de verwachte, op zich vrij aanzienlijke, structuuraanpassingen
voor het individuele machinegebruik weinig soulaas kunnen bieden, zal het meerbedrijfs
machinegebruik, hoewel door agrariërs veelal als een noodoplossing beschouwd, een
belangrijke rol spelen. Voor akkerbouwers met kleine bedrijven, maar niet geneigd
tot samenwerking of inschakeling van een loonbedrijf

zal een vorm van éénmans-

mechanisatie beschikbaar moeten zijn. Hiernaar zal ook vraag bestaan door part-time
boeren.
De trend naar steeds grotere vermogens van trekkers zal zich waarschijnlijk nog
voortzetten. Dit brengt onvermijdelijk met zich mee dat landbouwaanhangwagens en
getrokken of gedragen werktuigen ook groter worden, ook voor bewerkingen die
buiten de piekperioden vallen.
Op het punt van de arbeidsplaatsverbetering is bij'trekkers al een begin gemaakt.
Veel vernieuwingen zijn echter nog in ontwikkeling. Dit betreft zowel het bedienings
gemak (controle, bekrachtiging, automatisering) als het arbeidsmilieu (veiligheid,
stof, stank, trillingen, lawaai, licht, etc.). Arbeidsplaatsverbeteringsmogelijkheden
zullen ook met enige vertraging worden toegepast op zelfrijdende werktuigen.
De vertraging komt voort uit het feit dat de machines vaak maar een beperkte tijd
worden gebruikt, waardoor de noodzaak minder is en het effect van-de maatregelen
in een ongunstige verhouding staat tot de kosten.
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weinig invloed omdat de brandstofkosten een ondergeschikt deel uitmaken van de
totale kosten (+ 3%).
Een mogelijk effect is wel dat de kosten van het drogen van graan hoger worden
waardoor het gebruik van grotere maaidorsers die in kortere tijd en dus bij een
gemiddeld lager vochtgehalte de oogst verrichten, verantwoord is.
De wel geuite suggestie om ten behoeve van de energievoorziening akkerbouwmatig
energierijke gewassen voor verbrandingsdoeleinden te

telen ligt onder onze

omstandigheden nog achter de horizon. Nevenprodukten komen wellicht eerder in aanmerking
Milieubescherming en akkerbouwmechanisatie hebben de volgende aanrakingsvlakken:
* mechanische bewerkingen in plaats van chemische (onkruidbestrijding, loof ver
wijderen, sloot onder houd);
* betere spuittechnieken waardoor met lagere doseringen kan worden volstaan;
* toepassing van organische mest in plaats van of naast kunstmest.
5.2. Melkveehouderij
De belangrijkste structurele aspecten in de melkveehouderij zijn:
- beperkte toename van de gemiddelde bedrijfsoppervlakte;
- toename van de veebezetting per bedrijf;
- toename van de produktie per dier.
In de jaren tachtig zal het aantal bedrijven met minder dan 40 melkkoeien sterk
afnemen terwijl het aantal bedrijven met meer dan 50 melkkoeien zal groeien.
Voor wat het veldwerk betreft bestaat in de veehouderij het probleem dat dit
aanleiding geeft tot arbeidspieken die een zeer zware belasting vormen voor de
aanwezige arbeidsbezetting. Afgezien hiervan is het ook nog zo dat veel
werktuigen qua capaciteit te groot zijn voor individuele bedrijven.
Voor hakselen, persen, mest verspreiden en ruwvoer verzamelen met de opraapwagen wordt door de meeste bedrijven dan ook een beroep gedaan op loonbedrijven.
Kunstmeststrooien doet men in overwegende mate zelf terwijl maaien een midden
positie innaemt. Het valt niet te verwachten dat in dit patroon veel verandering
zal komen.
Het gebeuren op grote en middelgrote melkveehouderijbedrijven leent zich, afgezien
van het veldwerk, bij uitstek voor de toepassing van automatische produktie- en
informatiesystemen. Als we de grens leggen bij 40 melkkoeien, betreft dit
in 1990 55% van de bedrijven met 75% van de melkkoeien. Dit vormt een oplossing
voor het zware onaangename en ook geestelijk

zeer belastende werk, terwijl ook

de economische aspecten gunstig zijn. Toepassing van automatiseringstechnieken zal
op grote schaal plaatsvinden. Dit betreft het melken, het voeren, de produktiebewaking en de gezondheidscontrole.
Hiermee hangt ook een toename van het aantal torensilo's samen.
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Bij het melken is het belangrijkste niet geautomatiseerde werk het aansluiten van
het melkstel. Het moet niet uitgesloten worden geacht dat men ook hiervoor binnen
kort een oplossing viridt. De "melker" kan zich dan geheel aan een controlerende
taak wijden.
De gemiddelde arbeidsbezetting op melkveehouderijbedrijven bedraagt momenteel
1,3. Vermindering hiervan is haast niet meer mogelijk en een verdere rationalisatie
is dan ook zeer afhankelijk van veranderingen van de bedrijfsgroottestructuur.
De verbetering van de produktiviteit zal gezocht moeten worden in het optimale
gebruik van de aanwezige produktiefactoren, d. m.v. kwaliteitsverbetering, intensivering
en kostenbesparing.
5.3. Intejisieve veehouderij
In de intensieve veehouderij zal nog een duidelijke ontwikkeling naar-grotere
eenheden plaatsvinden. Veel kleine eenheden (vaak als nevenactiviteit op gemengde
bedrijven) verdwijnen en het aantal bedrijven met grote aantallen varkens en pluimvee
neemt nog toe waardoor de totale produktiecapaciteit ook nog enigszins stijgt. De'
beperkingen worden hier gesteld door het opnamevermogen van de mar ld.
De technische ontwikkelingen in de intensieve veehouderij hangen vooral samen met
kwaliteitsverbetering, automatisering, milieu en welzijn der dieren.
Bij kwaliteitsverbetering valt vooral te denken aan betere bedrijfsgebouwen en huis
vestingssystemen. Landschapseisen zullen hierop ook hun stempel drukken.
Stalklimaatregeling en voederdosering kunnen geautomatiseerd worden. Dit zal de voeder
conversie verhogen en de kwaliteit van de slachtprodukten verbeteren.
Op het gebied van de mestverwerking zijn nog belangrijke ontwikkelingen te ver
wachten. Technische verbeteringen aan installaties voor de vergisting van mest waar
bij methaangas (biogas) wordt gewonnen maken toepassing van dit proces in veel
gevallen aantrekkelijk. Naast het voor verwarmingsdoeleinden bruikbare gas levert
het proces een stankvrije, goed verwerkbare organische meststof op. De mate van
toepassing van biogaswinning is afhankelijk van de relatie tussen de aardgasprijs
en de kosten van de biogas-produktie alsmede de andere mogelijkheden tot mest
verwerking. Nieuwe inzichten en voorschriften op het gebied van het welzijn der
dieren zullen waarschijnlijk geleidelijk leiden tot betere huisvesting en leef
omstandigheden voor de dieren.
5.4. Tuinbouw
De veelheid van tuinbouwgewassen maakt het onmogelijk om een generaliserend
beeld van de hele sector te schetsen. Onderscheid zal daarom gemaakt worden tussen
vollegrondstuinbouw (diverse vormen) en tuinbouw onder glas.

-245.4.1. Vollegrondstuinbouw
Voor veel vollegrondsteelten is de oogstmechanisatie nog niet bevredigend ge
realiseerd. De grote kwetsbaarheid van de produkten stelt de technici hier voor
grotere problemen dan in de akkerbouw. De werktuigen zijn dan ook over het
algemeen veel gecompliceerder. Voor een aantal gewassen is de oogst alleen voor
het gedeelte dat tot conserven

wordt verwerkt mechanisch uitvoerbaar terwijl

men voor . de verse markt met de hand blijft oogsten.
Voor de mechaniseerbaarheid van de oogst is een voorwaarde dat het hele gewas
op één moment oogstbaar is.

Veredelaars spelen hierbij een hoofdrol maar

ook homogene produktie-omstandigheden zijn erg belangrijk.
Door de hogere eisen die aan de produktbehandeling gesteld worden ligt de
toepassing van microprocessors bij de mechanisatie van de teelt van tuinbouwgewassen
nog meer voor de hand dan in de akkerbouw.
Voordat de mechanisatie van een teelt zover is ontwikkeld dat teelt op akkerbouw
bedrijven mogelijk wordt, vindt op de tuinbouwbedrijven reeds een ontwikkeling
plaats waarbij naast de arbeidsbesparing ook de arbeidsplaatsverbetering een belang
rijke doelstelling is.
Het streven naar kwaliteitsverbetering van de bewerkingen en daarmee van de produkten
is voor de vollegrondstuinbouw een zaak van levensbelang.
Ditzelfde geldt ook voor de fruitteelt waar met name de te verwachten toepassing van
oogstmachines voor tafelfruit niet met

concessies op kwaliteitsgebied gepaard

mag gaan. Hierbij speelt ook de bewaring een belangrijke rol.
5.4.2. Tuinbouw onder glas
In de tuinbouw onder glas liggen de grootste problemen en hier kan men dan ook de
grootste technische veranderingen verwachten.
Het grote energieverbruik bij de stookteelten zal op de een of andere manier be
perkt moeten worden.
Aan dit probleem wordt zowel door de plantenveredeling als vanuit de techniek
hard gewerkt. Betere stookinstallaties, gebruik van afvalwarmte, isolatie en optimale
klimaatbeheersing vormen elk een deel van de oplossing.
Bij de klimaatbeheersing zullen op grote schaal microprocessors worden gebruikt.
Hiermee is de automatische en optimale regeling mogelijk van temperatuur,
ventilatie, vochtigheid, CO -gehalte, verlichting, verduistering, energieschermen,
Ct

water- en kunstmestvoorziening en eventueel gewasbeschermingsmiddelen.
Eén en ander wordt per gewas geregeld, gelet op het groeistadium, in relatie
tot de weersomstandigheden buiten. Ook kan de ontwikkeling van een gewas
versneld of vertraagd worden in relatie tot de te verwachten prijzen.

«> »

»
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Naarmate meer gegevens bekend worden over de'exacte relaties tussen de produktie
en verschillende invloedsfactoren zullen de programma's hiervoor beter worden.
Een belangrijke mogelijkheid tot een betere beheersing van alle groeiomstandigheden
is gelegen in de grondloze teelten.
Het werk in kassen is veelal zwaar en onaangenaam en daardoor onaantrekkelijk.
Door middel van mechanisatie van zoveel mogelijk •
bewerkingen zal zowel de vraag naar arbeidskrachten worden beperkt als de arbeids
plaats verbeterd. De oogst van kasprodukten (groenten voor de verse markt en
bloemen) leent zich slecht voor mechanisatie. Met betrekkelijk eenvoudige middelen,
vooral in de sfeer van het transport, kan men echter het werk aanmerkelijk ver
lichten. Ditzelfde kan bereikt worden met aanpassing van de teeltwijzen bijv. teelt
op roltabletten en in het algemeen het omhoog brengen van het gewas tot een normale
werkhoogte.
Voor een aantal gewassen ligt ook de verwezenlijking van de mechanische oogst
voor de hand. Hiervoor zijn verfijnde toepassingen van technieken uit de hydraulica,
de pneumatiek en de electronica nodig.
5. 5. Recreatie en natuurbeheer
Recreatie en natuurbeheer kan men enerzijds beschouwen als factoren die een
belemmerende invloed kunnen uitoefenen op agrarische activiteiten en de
vooruitgang van de landbouwtechniek.
Anderzijds is het te zien als een verzameling activiteiten die met de landbouw
nauwe verwantschap vertonen en daardoor voor de landbouwtechniek interessant
zijn.
Ten dele wordt in deze sectoren gebruik gemaakt van dezelfde machines als in
de akkerbouw, veehouderij en tuinbouw (snoeien, zaaien, transport) en ten dele
is sprake van speciale apparatuur (beluchting, bladblazen).
Bij de aanleg van sportterreinen en recreatievoorzieningen moet in toenemende
mate rekening worden gehouden met het onderhoud. Enerzijds door de onderhoudsbehoefte zo ldein mogelijk te houden, anderzijds door rekening te houden
met de omvang en de mogelijkheden van de te gebruiken werktuigen.
Toenemend professioneel onderhoud van sport-, recreatie-, en groenvoorzieningen
maar ook steeds meer van natuurgebieden en landschapselementen veroorzaakt
een vraag naar rationele beheerstechnieken en aangepaste apparatuur. De werkbreedte en daarmee de capaciteit van de toegepaste werktuigen wordt nog
vaak beperkt door de toepassingsomstandigheden. Verbeteringen in de
kwalitatieve sfeer zijn nog wel te verwachten, o.a. door toepassing van automati
seringsprincipes.
De verbetering van arbeidsplaatsen kan ook hier door de mechanisatie belangrijk
worden bevorderd.
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6. VOLUME-ONTWIKKELING VAN DE TECHNISCHE UITRUSTING
De beschouwingen uit de vorige hoofdstukken vormen voor een belangrijk deel de
basis van schattingen voor 1990 van de aantallen en de waarde van de technisch
uitrusting die de landbouw ten dienste zal staan.
Uit tabel 6 blijkt dat de prijzen van landbouwwerktuigen en trekkers iets minder ge
stegen zijn dan de algemene prijsindex van het nationaal inkomen en aangenomen is
dat in de komende jaren deze indexen gelijke tred met elkaar zullen houden.
Tabel 6
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978

alg. prijsindex
68
74
78
82
86
88
95
100
109
118
128
143
159
172
184
193

prijs ligboxenstal

prijs werktuigen

1
100
109
115
. 129
150
165
174
187
194

74
75
77
$0
82
85
93
100
110
118
115
129
146
159
171
179

prijs trekkers
75
75
78
81
84
89
95
100
109
119
115
128
147
162
176
185

Bij het bepalen van de prijsindexcijfers gaat men uit van prijzen van trekkers en
landbouwwerktuigen in een bepaald jaar vergeleken met prijzen van voorgaande jaren
van hetzelfde merk en type. Veranderingen in de waarde van het machinepark
die een gevolg zijn van capaciteitsvergroting of toenemende ingewikkeldheid zijn
dus niet verwerkt en moeten afzonderlijk geschat worden.
Bij de berekeningen is uitgegaan van de in 1975 door het CBS getelde werktuigen.
Voor deze groep van ruim 40 gangbare werktuigen en trekkers is het resultaat
dat de waarde in 1990 uitgaande van prijzen in 1975 een factor 1,44 zal stijgen.
Als men voorts bedenkt dat er in het genoemde tijdvak ongetwijfeld nog enkele
nu nog onbekende werktuigen bij zullen komen en dat in de getelde groep de tuinbouwmechanisatie, waar juist nog grote ontwikkelingen zijn te verwachten, is onder
vertegenwoordigd, dan raag men voor het

hele werktuigen- en trekkerpark op

een volumegroei van 50% rekenen. Dit is bijna 3% per jaar.
Voor speculaties over de quantitatieve ontwikkelingen bij kassen, inrichtingen en
gebouwen zijn in veel mindere mate statistische gegevens beschikbaar. Op al
deze terreinen wordt nog een aanzienlijke groei verwacht.
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Het glasareaal zal zich slechts weinig uitbreiden

maar hogere kwaliteitseisen vooral

in verband met energiebesparing rechtvaardigen de verwachting van 3% jaarlijkse
groei voor kassen en .5% voor kasinrichtingen. Voor de schatting betreffende
gebouwen is de daling van het aantal bedrijven doorslaggevend zodat hierbij geen
groei wordt verondersteld. De gebouweninrichtingen daarentegen zullen met 2% per
jaar kunnen toenemen.

7. TAKEN VOOR HET LANDBOUWTECHNISCH ONDERZOEK
De te verwachten economische, structurele en maatschappelijke ontwikkelingen en
het aanbod van nieuwe en verbeterde technische en biologische mogelijkheden zullen
de landbouw in een voortdurend aanpassingsproces houden. Een actieve begeleiding
hierbij door het landbouwtechnisch onderzoek is onontbeerlijk.
De in omvang beperkte capaciteit van het landbouwtechnisch onderzoek dient zich te
richten op de gebieden die voor Nederland van meer belang zijn dan voor het buiten
land. Het werken aan verbetering of vergroting van technische hulpmiddelen waarvoor
de inzetomstandigheden in het buitenland gunstiger zijn dan bij ons, kan een negatieve
invloed hebben op de positie van de Nederlandse land- en tuinbouw.
Generaliserend kan men zeggen dat problemen op de volgende gebieden voor ons land
relatief belangrijk zijn:
- energiebesparing;
- milieubescherming

(vormgeving en situering van gebouwen, lawaai, stankhinder);

- arbeidsplaatsverbetering (humanisering van de arbeid);
- kwaliteitsverbetering van bewerkingen en produkten;
- welzijn der dieren;
- microprocessors (vooral software);
- ontwikkelen van resp. snel inhaken op nieuwe landbouwkundige bewerkingen;
- meerbedrijfs machinegebruikj
- informatiesystemen t.b.v. het management.
In het algemeen zijn natuurlijk alle onderzoeksactiviteiten die gericht zijn op
efficiencyverhoging nuttig, omdat de Nederlandse concurrentiepositie daardoor beter
wordt.
Stijgende brandstofprijzen maken dat het energiebesparingsonderzoek zich vooral
moet richten op de glastuinbouw. Men dient zich niet alleen bezig te houden met direct
op energiebesparing gerichte activiteiten (isolatie, ventilatie, afvalwarmte, verbeteringen aa
de stookinstallatie) maar ook met energiebesparingsaspecten van zaken die primair
oen ander doel hebben (grondloze teelt, verlichting, teelt op roltabletten).
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houderij, maar ook in andere sectoren moet men hiermee rekening houden.
Een nieuw werkgebied vormt het onderzoek ten behoeve van behoud, verzorging
en vernieuwing van landschap. Bij het tot stand brengen van het gewenste evenwicht
tussen landbouw en natuur en landschap komen zowel mechanisch technische en architectonische
aspecten aan de orde als rekenmodellen die een quantitatieve basis vormen voor
de belangenafweging en de vaststelling van eventuele compensaties. .
Arbeidsplaatsverbetering, kwaliteitsverbetering van de bewerkingen en de toepassing
van microprocessors zijn nauw met elkaar samenhangende onderwerpen.
In feite tekent zich hier een

geheel nieuwe toegepaste wetenschap af: agrocybernetica.

Hieronder is te verstaan de toepassing van microprocessors in de landbouw en de
hiermee samenhangende ontwikkeling van sensoren en het verzamelen en bewerken
van software.
Voor een zinvolle toepassing van microprocessors is het niet voldoende dat men goed
op de hoogte is van de techniek van de microprocessor.
Men dient bovenal over een ruime kennis van het toepassingsgebied te beschikken
en de invoering kan dan ook het beste geschieden door mensen die werkzaam zijn
in de diverse vakdisciplines.
Hiervoor zullen deze mensen over een behoorlijke hoeveelheid kennis op microprocessorgebied moeten gaan beschikken.
De omstandigheid dat het weer een onberekenbare doch zeer belangrijke factor in de
landbouw is, maakt dat het vooruit plannen van het bedrijfsgebeuren slechts in
beperkte mate mogelijk is. Met betrouwbare weersvoorspellingen van minstens één week
zou men zeer gebaat zijn. Computermodellen kunnen echter toch reeds een belang
rijke steun zijn bij de bedrijfsvoering mits daarin ruime aandacht is besteed aan weerrisico's.
Bestaande modellen zijn meestal gericht op het nemen van beslissingen op lange of
middellange termijn (investeringen, bouwplannen, enz. ). Voor steun bij de dagelijkse
beslissingen zijn zeer gecompliceerde modellen nodig waarin zo nauwkeurig mogelijk
de opbrengsteffecten van verschillende activiteiten zijn verwerkt.
Voordat dergelijke modellen operationeel kunnen worden zal men dus systematisch en
op ruime schaal uit proeven en praktijkwaarnemingen alle op het uiteindelijke
resultaat van een bepaalde activiteit van invloed zijnde factoren in hun onderlinge
samenhang moeten vaststellen.
Door z'n structuur van betrekkelijk ldeine verspreid liggende bedrijven is de land
bouw een voor de hand liggend toepassingsgebied voor een informatiesysteem via
de televisie (viewdata). De via dit systeem door onderzoeksinstellingen te ver
schaffen informatie eist voortdurend verbetering en actualisering.
Bolangrijke taken voor het landbouwtechnisch onderzoek liggen voorts op het terrein
van de controle van de landbouwtechnische kwaliteiten van werktuigen en installaties.
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Ook zullen officiële keuringen uit een oogpunt van arbeidsveiligheid en verkeers
veiligheid in sterk toenemende mate nodig zijn.
Dit betreft zowel typekeuringen als periodieke controles op een aantal veiligheids
aspecten (remmen, geluid, stuurinrichting).
Tenslotte moeten nog enkele aspecten genoemd worden van de rol die Nederland in
het wereldgebeuren speelt.
Het hoge peil dat de landbouwtechniek in ons land bereikt heeft en de ervaring die is
opgebouwd met het werken in de nauwe marges aan de top maken ons tot een veelge
vraagde informatiebron zowel voor ontwikkelde landen als voor landen waar de
ontwikkeling op 1 andbouwtechnisch gebied nog in de kinderschoenen staat.
Via contacten en uitwisselingen met onderzoeksinstellingen en ontwikkelings
landen kunnen onderzoeksmethoden en ervaringen worden overgedragen.

8. SAMENVATTING
Arbeidsbesparing is als motief voor de toepassing van techniek in de landbouw
minder belangrijk geworden.
Actuele motieven zijn rentabiliteitsverbetering, risicobeperking, innovatie,
kwaliteitsverbetering, arbeidsplaatsverbetering, milieubescherming, enz. Ver
wachtingen over technische en biologische ontwikkelingen beschouwd binnen de in de
nota Landbouwverkenningen aangegeven structuur en rekening houdend met bestaande
economische en maatschappelijke trends leiden tot een aantal beschouwingen over de
toepassing van de techniek in de verschillende sectoren van de landbouw.
Bij de mechanisatie in de akkerbouw wordt de bedrijfsgroottestructuur als een be
lemmering gevoeld. De structuur en de omvang van het meerbedrijfs machinegebruik zal daarom bepalend zijn voor de aantallen en capaciteiten van de ver
schillende machines. Kwaliteitsverbetering van de bewerkingen zal belangrijk zijn.
Hierbij en bij het realiseren van arbeidsplaatsverbeteringen zal de automatisering
een belangrijke rol spelen.
In de melkveehouderij bestaat een tendens naar grotere eenheden. De mechanisatie
zal zich hieraan aanpassen, vooral door automatisering zowel van technische
processen als van het bedrijfsbeheer. Arbeidsplaatsverbetering is hiarvan een logisch
gevolg.
Schaalvergroting in de intensieve veehouderij is technisch zeer goed mogelijk.
Problemen zijn te verwachten bij de confrontatie met milieu- en landschapseisen
alsmede op het terrein van de dierethiek. Technisch onderzoek kan belangrijk
bijdragen aan het oplossen van de problemen.
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Bij de volle grondstuinbouw zal nog vooruitgang worden geboekt bij de oogstxnechanisatie. Die leidt ertoe dat de tuinbouwgewassen verhuizen naar akkerbouw
bedrijven en dat nieuwe gewassen moeten worden gezocht. Veel handwerk en
ongemakkelijke werkhoudingen maken dat aan de arbeidsplaatsverbetering in deze
sector zowel als bij de tuinbouw onder glas nog de nodige aandacht zal moeten
worden besteed.
In de tuinbouw onder glas is de energieproblematiek doorslaggevend voor de landbouwtechnische activiteiten. Geïsoleerde kassen, gebruik van afvalwarmte en
een automatische regeling van de belangrijkste groeifactoren zullen bijdragen
aan de oplossing.
In de sector recreatie en natuurbeheer is een verdere toepassing van speciale
technische hulpmiddelen en van rationele beheerstechnieken te verwachten.
Voor alle sectoren geldt een toeneming van de automatisering door het gebruik van
microprocessors. Dit kan bijdragen aan het oplossen van zeer uiteenlopende
problemen: capaciteitsvergroting, kwaliteitsverbetering, energiebesparing, arbeids
plaatsverbetering, enz. Op het gebied van de informatieverschaffing aan de onder
nemer behoort viewdata tot de mogelijkheden.
Alle relevante landbouwkundige kennis kan dan, mits voldoende gekwantificeerd en
gedifferentieerd, op eenvoudige wijze ter beschikking komen voor ondersteuning
van beslissingen op de individuele bedrijven.
Een en ander leidt voor het landbouwtechnisch onderzoek tot de volgende
prioriteiten: energiebesparing, milieubescherming, arbeidsplaatsverbetering, kwaliteits
verbetering, welzijn der dieren, microprocessors (vooral software), begeleiden
van nieuwe landbouwkundige ontwikkelingen, meerbedrijfsmachinegebruik en informatie
systemen, t.b.v. het management.
Voorts zal in toenemende mate aandacht besteed moeten worden aan keuringen van
trekkers en werktuigen en aan samenwerking met landbouwtechnische instituten in
ontwikkelingslanden.

