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1)1. Inleiding

In een eerdere notitie [1] is een beslissingsregel voor de bruto- en

netto-investeringen in melkkoeien afgeleid. De empirische toetsing van deze

relatie is niet zonder meer mogelijk, omdat in Nederland geen waarnemingen wor-

den verricht t.a.v. grootheden als de instroom van vaarzen in de melkveestapel

of bijv, het aantal per periode geboren kalveren.

In deze notitie ontwikkelen we nu enkele op biologische en economische overwe-

gingen stoelende modellen, met behulp waarvan de omvang van de ons interesse-

rende grootheden per periode berekend kan worden. Voor de schatting van de pa-

rameters in het gekozen model, maken we gebruik van de op steekproeven berus-

tende maandelijkse gegevens betreffende de omvang en samenstelling naar cate-

gorieén als melkgevend, droogstaand en dergelijke van de nationale rundveesta-

pel alsmede van de maandelijkse gegevens m.b.t, het verricht aantal slachtingen

en de im- en export van rundvee. De empirische toetsing van de in [1] afgeleide

beslissingsregel kan dan op basis van de verkregen schattingen voor de bruto-

en netto-instroom van dieren in de melkveestapel uitgevoerd worden.
~ ~ r--,---,.-~ ~.-~.. o ~snnr dP hPwPaina van een aantal elementen over111 7 L lvllllut~.i...aa ..~.

een verzameling van toestanden een Markovmodel voor de situatie dat enkel ge-

aggregeerde, maar geen individuele gegevens m.b.t. de elementen ter beschikking

staan en geven we enkele afleidingen die in ~ 3 gebruikt worden. De keuze voor

een dergelijk model voor de aanpak van de hierboven gegeven vraagstelling is in-

gegeven door de omstandigheid, dat in de economie dit soort model vaker gehan-

teerd wordt voor de bestudering van fenomenen waaraan een verdelingsmechanisme

ten grondslag kan worden gelegd, verg. bijv. de publicaties onder [2].

Als toestanden in het model onderscheiden we de elkaar in de tijd opvolgende

stadia waarin een stuk rundvee kan verkeren, doch voor het overige vindt in de-

ze paragraaf geen terugkoppeling naar de probleemstelling plaats. Een gestyleerd

voorbeeld van een dergelijke opdeling in stadia met de opeenvolging ervan in de

tijd levert het schema van figuur 1.

i) De programmeringswerkzaamheden t.b.v. deze notitie namen R. van Montfort en
G.J. van Schijndel voor hun rekening. B. van der Genugten en H. Moors voor-
zagen een eerdere versie van kritisch commentaar. Schrijver is hen daarvoor
erkentelijk.
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Figuur 1.1. Enkele biologische relaties binnen de rundveehouderij.
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De cirkels in figuur 1.1 staan voor de momenten waarop door de rundveehouder

een keuze gemaakt moet worden uit de bestemmingen die aan een stuk rundvee ge-

geven kunnen worden. De bovenste en onderste cirkel staan voor de keuze voor

handhaven van een melkkoe resp. fokpink in de fokrichting, dan wel afstoten naar

de mestveesector, terwijl met de middelste cirkel wordt aangegeven dat een kalf

voor de mesterij of fokkerijsector kan worden bestemd. Omwille van de duidelijk-

heid van de figuur is daarbij de fokstierencategorie niet weergegeven, evenmin

als de uitval door ziekte en dergelijke of de importen.

Het aantal elementen dat tot het systeem behoort, wordt in ~ 2 constant in de

loop van de tijd genomen: toetreding tot of uittreding uit het systeem zijn niet

mogelijk. Het geformuleerde model heeft zodoende enkel op het verblijf in een

verzameling van toestanden betrekking. Het model beschrijft de herverdeling van

tijdstip tot tijdstip van een qua omvang gegeven populatie, maar de omvang van

de populatie genereert het niet.

Paragraaf 3 houdt slechts zijdelings verband met het hierboven geschets-

t~ probleem. In deze paragraaf wordt nagegaan hoe de parameters van een Markov-

model als voorgesteld in ~ 2 geschat kunnen worden. Voor de schatting van de

parameters in het voor het onderhavige probleem ontwikkelde model kunnen wij

echter geen gebruik maken van de hier voorgestelde procedure. Wel geven we ter

illustratie van deze procedure de toepassing ervan op een bekend Markovmodel

uit de literatuur.
In ~ 4 formuleren we 3 modellen waarin behalve het verblijf in een ver-

zameling van toestanden het proces van toe- en uittreding is opgenomen. In het

eerste model wordt voortgebouwd op de in ~ 2 gegeven formulering en wordt toe-

en uittreding geincorporeerd vía de introductie van een klasse van potentiële

toetreders, een in de economie bij de bestudering van verdelingsvraagstukken va-

ker voorgestelde constructie. Het hanteren van deze constructie heeft echter als

bezwaar, dat de verblijfstijden in de onderscheiden stadia een geometrische ver-

deling volgen, een implicatie waaraan in de onderhavige situatie zeker niet is

voldaan. Ofschoon dit bezwaar kan worden opgeheven door bij de modellering dich-

ter aan te sluiten bij de biologische gang van zaken bij toe- en uittreding, kan

van de dan resulterende modelformulering geen gebruik worden gemaakt, vanwege

het ontbreken van overeenkomstig dit model gestructureerd cijfermateriaal. Door

echter in model 3 over te gaan op de formulering van ons probleem als een semi-

Markovproces blijft de mogelijkheid van het ons beschikbare cijfermateriaal ge-

bruik te maken behouden, terwijl de implicatie van een geometrisch verdeelde

verblijfstijd vermeden wordt. Voor de uitwerking van dit model, ~ 5, wordt een

beroep gedaan op de in de tijd wisselende betekenis van de biologische en eco-

nomische grootheden die van invloed zijn op de ontwikkeling van de omvang en



- 4 -

samenstelling van de nationale rundveestapel. De omvang van de grootheden waar-

in wij geinteresseerd zijn, de bruto- en netto-instroom van vaarzen, in de melk-

veestapel kan nu berekend worden.

In ~ 6 zijn enkele resultaten van de toepassing van het voorgestelde

model op een deel van het ons beschikbare cijfermateriaal opgenomen.



2. Uitgangspunten en veronderstellingen

Stel, dat er zich een constant aantal van N elementen bevindt in een

populatie die uit een aantal disjuncte categorieën is samengesteld. Laat xk(t),

k- 1,...,N, t- 0,1,..., het nummer zijn van de categorie of toestand, waarin

het k-de element zich op tijdstip t bevindt. Bij m toestanden wordt de uitkom-

stenruimte van xk(t) gegeven door de verzameling {1,2,...,m}.

Stel dat {x (t), t - 0,1,...}

whnl)
k

een enkelvoudige Markovketen is met overgangs-

pi (tfl) - P{xk(tfi) - j~xk(t) - i}. t- 0.1.---, i,j - 1,...,m (2.1)
J

De kans dat element k op tijdstip ttl in categorie j zit, is afhankelijk van de

toestand waarin element k zich op tijdstip t bevindt. Deze kans hangt niet af

van k. Omdat zij kan variëren met de in beschouwing genomen periode, is tussen
m

haken een index t opgenomen. Uiteraard geldt, dat E pij(t) - 1 en 0 ~pij(t) ~ 1.
j-1

Stel verder, dat de processen {xl(t), t- 0,1,...}, {x2(t), t- 0,1,...},...,
~ L... ~ i., ri., i i~~t~ .,lt~ d.. l~ot

UI1dLIldI1KC11JK Ll~ll: l1C e1e1Le11tC11 LCwcgeia zi~aa viaataaáaiaiciij„ vuu c uui. vv,- .-

stelsel van categorieën.

We definiëren nu een stochast d(xk(t)-j), die de waarde 1 aanneemt,

als element k zich op tijdstip t in toestand j bevindt en de waarde 0, als dat
N

niet het geval is. i~let deze definitie staat yj(t) :- N E 8(xk(t)-j) voor de
k-1

fractie van de elementen die zich ten tijde t in toestand j bevindt en
N

yij(ttl) :- N E d(xk(t)-i)8(xk(ttl)-j) voor de fractie van de elementen die
k-1

in de periode van tijdstip t tot ttl is overgegaan van toestand i naar toe-

stand j.

Voor de verwachting van yj(t) geldt:

N
E{Yj(t)} - N E[ E{d(xk(t)-J)}~ - N N P{(xk(t) - j)} (2.2)

k-1

met P{xk(t) - j} de (onvoorwaardelijke) kans voor een element zich ten tijde t

in toestand j te bevinden. Voor de kans geldt, op basis van
p{xk(ttl) - j n xk(t) - i} - P{~(t) - i} P{xk(ttl) - jlx~(t) - i},

1) Overgangswaarschijnlijkheden.
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m
P{~(ttl) - j} - E P{xk(t) - i} P{xk(ttl) - j~xk(t) - i}~

i-1
of , met P{~ (ttl ) - j } - qj (ttl ) ,

m
qj(ttl) - E qi(t)pij(ttl)

i-1

In matrixnotatie:

Q(tfl) - P'(ttl)Q(t) , t - 0,1,2,...

met Q(ttl) - {ql(ttl),...,qm(ttl)}' en P(tfl) - [pij(tfl)].
Uitgeschreven op de aanvangsverdeling, Q(0), gaat (2.4) over in

ttl
Q(ttl) - 1I P' (j)Q(~)

j-1

(2.3)

(2.4)

(2.5)

Bij stationariteit, waar wij voorlopig van uitgaan, geldt dt P(t) - P, zodat
[3]

Q (ttl ) - (P' ) tt1Q
(0) (2.6)

Laat nu voor T opeenvolgende tijdstippen gegeven zijn de realisaties

van de grootheden yj(t). Er is dan sprake van de beschikbaarheid van zgn. macro-

of geaggregeerde gegevens. Gegevens omtrent de loop van elk van de N elementen

door het stelsel van toestanden, micro- of individuele gegevens, ontbreken ech-

ter, zo nemen we aan. Verder veronderstellen we dat de variabelen y,(t) fout-
J

loos zijn waargenomen.

Met het oog op de schatting van de matrix P op basis van geaggregeer-

de data, splitsen we de vector Y(ttl) -[yl(tf1),...,ym(ttl)]' in een deter-

ministische en een stochastische component:

Y(ttl) - E{Y(ttl)} t H(ttl) - Q(ttl) f H(tfl)

Dit geeft

Y(ttl) - P'Q(t) t H(tfl) - P'{Y(t) - H(t)} f H(ttl) -

- P'Y(t) t H(ttl) , t- 0,1,2,...

(2.7)

(2.8)

waarbij H(ttl) -[pl(ttl),...,~(ttl)]' - H(ttl) - P'H(t) de variabiliteit van
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Y(ttl) - P'Y(t) opvangt. We zullen H(ttl) voortaan als toevalsterm betitelen.

Volgens ( 2.8) komt de verdeling van de N elementen over de m categorieën op een

tijdstip ttl tot stand als resultaat van de verdeling op tijdstip t en de wer-

king van een verdelingsmechanisme gegeven door de matrix P, alsmede een toevals-

term. In termen van regressie-analyse geeft ( 2.8) een multivariaat, multipel

regressiemodel met stochastische regressoren. Daarbij moeten de regressiecoéffi-
m

ciénten p, voldoen aan 0 ~ p, ~ 1 en E p. - 1, i,j - 1,...,m.
ij - lj - j-1 l~
Voor de vector H(ttl) geldt, dat E{H(tfl)} - 0, verg. ( 2.2). De ele-

menten ervan zijn contemporain gecorreleerd:

m m m m
0- E y.(ttl) - E E pi yi(t) - E n.(tfl)

j-1 ~ j-1 i-1 ~ j-1 ~
(2.9)

Verder zijn H(tts) en Y(t), s- 1,2,... ongecorreleerd, zoals nu zal worden

aangetoond. Er geldt, elementsgewijs,

m

Cov{yj (t) .~(tts) } - E{yj (t)y~(tfs) } - E pigE{yj (t)yi(tfs-1) } (2.10)
i-1

Bedenken we, dat de elementen van N.Y(tts) onder de conditie Y(t) - Y(t) een

multinominale verdeling bezitten, dan volgt voor het eerste stuk in het rech-

terlid van (2.10):

m
E{yj (t)y~(tts) }- ECE{yj (t) E yQg(tts) IY(t) }] -

k-1-

m
- ECy. (t)E{ E yQ (tfs) IY(t) }j -

~ Q-1 g

- ECy.(t) E {N E E{pQg)8(x~(t)-2)IY(t)}}j -
-~ R,-1 k-1

- EC y. (t) E E{pQs)yQ (t) I Y(t) } j -
-~ ~-1 g -

m
- E p(s)E{y (t)Y (t) }

Q-1 ~g -~ Q
(2.11)

met p~s) element (k,g) van de matrix Ps.
g

Voor de tweede term in het rechterlid van (2.10) geldt op basis van eenzelfde

redenering:
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m m m (s-1)
E pi E{y.(t)yi(tfs-1)} - E Pi E{y.(t) E PR.i YQ(t)} -

i-1 g -~ i-1 g -~ s'.-1

- E pRg) E{yj (t)yQ (t) }
k-1

(2.12)

(2.11) en (2.12) samen geeft de ongecorreleerdheid van H(tts) en Y(t). Dit im-

pliceert:

Cov{H(t),H(tts)} - Cov{Y(t) - P'Y(t-1),H(tts)} - 0 (2.13)

De niet-contemporaine toevalstermen zijn ongecorreleerd.
De (singuliere) covariantiematrix van de contemporaine toevalstermen wordt ge-

geven door

V{H(t)} - V{Y(t)} f P'V{Y(t-1)}P - 2 Cov{Y(t),P'Y(t-1)} -

- ECE{ (Y(t) - E{Y(t) }) (Y(t) - E{Y(t) })' IY(t-1) }j -

-- N P'diag{Q(t-1)}P t N diag{P'Q(t-1)} (2.14)

waarbij diag{Q(t-1)}en diag{P'Q(t-1)} mxm matrices met op de hoofddiagonaal de

elementen van de vector Q(t-1) resp. P'Q(t-1).
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3. De schattingsprocedure voor de situatie zonder toe- en uittreding

Stel, dat aan het in de vorige paragraaf gegeven model

Y(ttl) - P'Y(t) t H(ttl) t- 0,1,... (3.1)

met E{H(ttl)} - 0 en Cov{H(ttl),H(stl)} -

- sttl,stlV{H(ttl)}, t,s - O,l,...,dttl,stl - 1 voor t- s en 0 elders, op T

opeenvolgende tijdstippen waarnemingen zijn verricht t.a.v. Y(t).

Met het oog op de schatting van de elementen van de matrix P brengen

wij het voor de T waarnemingen geldende stelsel van multivariate, multipele

regressievergelijkingen op de gedaante van het univariate stelseJ-.

Voor de i-de klasse, i- 1,...,m, geldt bij een waarnemingsperiode {1,...,T}

yl(1) Y2(1) ..... y~(1)

yl(2) y2(2) ..... ym(2)

~p1i

f

n. (3)-i

(3.2)

yi(T) I I yl(T-1) y2(t-1) ..... ~(T-1) I I pmi I I ni(t)

In matrixnotatie:

Yi - Z.Ri t Hi i- 1,...,m (3.3)

Voor de (stochastische) steekproefmatrix Z nemen we volledige (kolom)rang aan.
Weliswaar leveren de elementen van Z over de rijen gesommeerd steeds de waarde

1, maar dat impliceert geen lineaire afhankelijkheid van de kolommen

Voor alle klassen tezamen krijgen we nu het volgende stelsel:

Y1
Y2

of,

Z ~ . . . ~

0 Z ... 0

0 0 ... Z

r
R1

R2

Rm

f

H1

H2

van Z.

(3.4)

Y - XS t H (3.5)
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met Y en H een ((T-1) x m) x 1 vector, X een (m x(T-1)) x m2 matrix en R een

m2 x 1 vector.

Zien we, voorlopig, af van de voorwaarden waaraan de coéfficiénten p.. moeteni~
voldoen, dan resulteert op basis van het kleinst kwadratencriterium als schat-

ter voor R [4]:

(3 - (X'X)-1X'Y (3.6)

Uit de uitschrijving van (3.6) blijkt, dat het niet uitmaakt, of de elementen

van de vector ~, de vectoren R., afzonderlijk of tezamen worden geschat.i
De te verklaren variabelen worden hierboven verklaard uit zichzelf.

Deze moeilijkheid kan verholpen worden door een conditionele werkwijze te vol-

gen. Verder is in (3.6) de informatie betreffende de correlatiestructuur op de

toevalstermen niet opgenomen. Door dergelijke informatie mee te nemen kan, in

het algemeen, een schatter met een kleinere covariantie gevonden worden dan de

LS-schatter. In verband hiermee gaan we over op een schattingsprocedure waar
niet de uitdrukking:

T-1
E {Y(hfl) - P'Y(h)}'{Y(hfl) - P'Y(h)}

h-1

wordt geminimaliseerd als functie van P, maar

(3.7)

T-1
E{Y(hfl) - E{Y(hfl) IY(h) }}'V{Y(hfl) IY(h) }-1{Y(hfl) - E{Y(hfl) IY(h) }}

h-1 (3.8)

aangenomen, dat de inverse bestaat. Met deze conditionele werkwijze bereiken we

tevens, dat minder parameters hoeven te worden geschat dan bij de onvoorwaar-

delijke procedure, zoals hieronder zal blijken. Dit is van belang in die situ-

aties, waarin slechts een beperkt aantal waarnemingen t.a.v. Y(t) beschikbaar is.

Bij het conditioneren wordt gebruik gemaakt van de omstandigheid, dat de voor-

waardelijke verdeling van Y(tfl) gegeven Y(t),...,Y(0) dezelfde is als die van

Y(tfl) gegeven Y(t), aangezien vectoren Y(Q) met Q kleiner dan t geen extra-
informatie bevatten m.b.t. Y(tfl):

E{Y(tfl)IY(t),...,Y(0)} - E{Y(tfl)IY(t)}- P'Y(t) t E{H(tfl)IY(t)} -

- P'Y(t) (3.9)

V{Y(ttl) IY(t),...,Y(0) } - V{Y(tfl) IY(t) }, (3.10)
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terwijl voor de niet-contemporaine toevalstermen de ongecorreleerdheid gehand-

haafd blijft.

Cov{H(ttl),H(stl)IY(t)} - Sttl,sflV{H(tfl)IY(t)}

t,s - O,l,...,dttl,stl - 1 voor t- s en 0 elders.

(3.11)

M.b.v. (2.14) volgt voor de voorwaardelijke covariantiematrix van de contempo-

raine toevalstermen [5]:

V{Y(ttl)IY(t)} -- N P'diag{Y(t)}P t N diag{P'Y(t)} (3.12)

Lee, Judge en Zellner, a.w., leiden deze uitdrukking voor de voorwaardelijke

covariantiematrix niet af, maar veronderstellen dat deze matrix de volgende

gedaante bezit:

V{Y (t) I Y (t-1 ) } - - N Q (t) Q (t) ' t N diag{Q (t) } -

-- N P'Q(t-1)Q(t-1)'P t N diag{P'Q(t-1)} (3.13)

Voor de schattingsprocedure vervangen zij de onbekende vectoren Q(t-1) door de

realisaties van Y(t-1). Deze uitdrukking voor de voorwaardelijke covariantie-

matrix is echter niet correct. In vergelijking met de dienovereenkomstige e1e-

menten van de in (3.12) gegeven, niet-hypothetische specificatie van deze ma-

trix, zijn de elementen van V{Y(t)IY(t-1)} groter of er hoogstens gelijk aan.

Er geldt nl.:

V{Y(t)IY(t-1)} - V{Y(t)IY(t-1)} - N P'{diag Y(t-1) f

- Y(t-1)Y(t-1)'}P (3.14)

Omdat via kwadraatafsplitsing aangetoond kan worden dat de matrix

diag Y(t-1) - Y(t-1)Y(t-1)' positief semidefiniet is, is de variantie volgens

(3.12) kleiner.

In vergelijking met (2.14), waarin zowel de matrix P als de vectoren van ver-

wachtingswaarden Q(t-1) - Pt-1Q(0) vódrkomen, is voor de berekening van (3.12)

naast de gegeven Y(t) enkel de matrix P nodig. Dat betekent, dat in vergelij-

king met de onvoorwaardelijke werkwijze minder parameters geschat hoeven te

worden, of, omgekeerd, dat met minder waarnemingen kan worden volstaan. De ken-
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nis van alleen de matrix P voor de berekening van (3.12) volstaat in die situ-

atie, dat het aantal malen, dat volgens het model (3.1) overgangen hebben plaats-

gevonden, nadert naar oneindig. In dat geval geldt

V{H(t)} -- N P'diag{Q}p t N diag{Q},

waarbij Q- Cq1,-.-,qmj~ de vector van verwachtingswaarden voor de

toestand. I.t.t. (3.12) is (3.15) niet langer tijdsafhankelijk.

Uitgeschreven luidt (3.12)

m yi (t-1)
V{Y(t) I Y(t-1) } - ~ IVi-1

(3.15)

stationaire

pil(1-pil)-pilpi2 " '-pilpim

-pi2pilpi2(1-pi2) " '-pi2pim
............................

-pimpil-pimpi2 " ' pim(1-pim)

m y,(t-1)
- E 1 P.

i-1 N i
(3.16)

Voor de covarianties van de toevalstermen behorend bij een waarnemingsperiode

{1,,,,,T} geldt op basis van (3.12), elementsgewijs,

m
Cov{~l.(h).ni(h)~Y(h-1)} - N E(djiPQj - pQjpRi)yQ(h-1), h- 2,...,T

-~ - Q-1 (3.17)

met 6.. - 1 voor j- i en 0 voor j~ i.
Jl

De bij de gehele waarnemingsperiode {1,...,T} behorende covariantiematrix wordt

gegeven door het Kronecker-produkt

E- Cov{H,HIZ} - N E{Pi ~(diag Yi)}
i-1

(3.18)

waarbij Pi gegeven is in (3.16) en
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0

. `

yi(T-1)

In een figuur ziet (3.18) er als volgt uit

Figuur 3.1. Cov{H,HIZ}

rll (2) ........ ......nl (T)

nl(2)

~
diag Y, -i

~ pil(1-pil)yi(1)
i

0

p ~ , 0

N.L -

r12 (T)

n3(2)

~ pil(1-pil)yi(T-1)
i

-F pilpi2yi(1)i .
0

n2(2)....... ......n2(T) ...

-~ pilpi2yi(1)i
~ 0

-~ pilpi2yi(T-1)i

~ pi2(1-pi2)yi(1)
i ,

0 ~ , ~

-~ pilpi2yí(T-1)
i

pi3pilyi(1) 0

0

0

~ pi2(1-pi2)yi(T-1)
i

m
Omdat de covariantiematrix (3.1) vanwege E nj(h) - 0 geen inverse

j-1 -
bezit, kan voor de schatting van de vector van regressiecoëfficiënten ~ met in-

achtneming van de correlatiestructuur op de toevalstermen zonder nadere voor-

zieninqen gebruik worden gemaakt van de gegeneraliseerde kleinste kwadrate;~ of

Aitken-sc:zatter. In verband met de singulariteit dient overgegaan te worden op

het gebruik van de Moore-Penrose ínverse of het aantal te schatten parameters

te worden verminderd.

Omdat van de vectoren Ri, i- 1,...,m, er tengevolge van de somvoorwaarde hoog-

stens m-1 onafhankelijk zijn, schrappen wij in (3.4) de vector R en de daar-m
mee corresponderende vergelijkingen en proberen daarmee te bereiken, dat de

singulariteit van de covariantiematrix niet optreedt.
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In plaats van (3.4) nemen we nu het volgende stelsel als uitgangspunt.

waarbij

Y~ - X~R,~ t H~ (3.19)

Y1
Y2

E~ -

H1

H2

Hm-1

met X~ een {(m-1)(T-1)} x m(m-1) matrix.

r

De voorwaardelijke covariantiematrix wordt gegeven door

m ~
E~ - Cov{H~,H~IZ} - 1 E{P. ~(diag Y.)}r

N i~ 1i-1

met

R2

Z

Z

X~ -

Rm-1
t

Z

i,m-1(1-pi,m-1~
~ .........iii

(3.20)

(3.21)

Daarbij gaan we er vanuit dat E~ een inverse bezit.

Zien we af van de (ongelijkheids)restricties op de regressiecoèfficiènten,
m-1
E p, ~ 1 en 0 ~ p.. ~ 1 en beschouwen we (3.19) als een multivariaat multi-ij - -

j-1
pel regressiestelsel dan levert mini:nalisatie r.aar P~ van

T
F - E {K~(h)Y~(h)-K~(h)E{Y~(h)IY(h-1)}}~{K~(h)Y~(h)-K~(h)E{Y~(h)IY(h-1)}}

h-2

- (K~Y~-K~X~S~) ~ (K~Y~.-K.~X~Q~.). (3."l2)

pil(1-pi1)-pilpi2 " ' -pilpi,m-1

-pi2pil " ' -pi2pi,m-1
................................

-pi,m-lpil

waarbij
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P~ - CR1,....Rm-lj' Y~(h) - ~Y1(h),...,Ym-1(h)j,

K~(h)'K~(h) - V{H~(h)IY(h-1)}-1

, -1K~.K~ - E~

- (X,'kE,~iX~)-1X;~E,~lY,~ (3.23)

aangenomen dat (X~E~lx~,)-1 bestaat en E~ bekend is. De schatter voor de overige

elementen van de matrix P~, de vector R, wordt gevonden uit:m

m-1
P - 1 - E P.
-in m -ii-1

(3.24)

met 1 een mxl vector van enen.m
De formule (3.23) is in zoverre van betrekkelijke waarde dat daarin de onbeken-

de E~ voorkomt, die een functie is van de te schatten matrix P~,. Verder kan

niet aangetoond worden dat (3.23) voldoet aan de ongelijkheidsrestricties
m

0 ~ p.. ~ 1 en ~: p. ~ 1, die tot hieraan buiten beschouwing werd gelaten.
- 1J - j-1 1J -

Omdat aan deze restricties moet zijn voldaan, wil het model (3.1) zinvol zijn

en omdat niet bekend is hoe deze voorwaarden gehanteerd dienen te worden bij

de afleiding van een schatter, resteert als enige mogelijkheid een herformule-

ring van het schattingsprobleem, waarin de ongelijkheidsrestricties expliciet

worden meegenomen. Uitgaande van het kleinste kwadratencriterium wordt dan de

formulering:

min(Y~-X~,Q.~)'E,~1 (Y~,-X~R~)

onder de voorwaarden

m-1
E pij ~ 1, i- 1,...,m

j-1

0 ~ p. . ~ 1
- iJ -

(3.25)

Dit kwadratisch programmeringsprobleem kan worden opgelost m.b.v. één van de

beschikbare algorithmen. De geschatte covariantiematrix E~ wordt daarbij ver-

kregen op basis van een OLS-schatting voor P onder de voorwaarden
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m
E pij - 1, i- 1,...,m, en 0 ~ pij ~ 1.

j-1

In een iteratieve procedure kan nu de optimale waarde van de elementen van de

vector S worden gezocht, aangenomen dat in iedere iteratie de inverse van de
covariantiematrix bestaat.

Ter illustratie geven we de resultaten van deze procedure voor een in de lite-
ratuur vaker doorgerekende set gegevens. Telser analyseerde met een Markov-mo-
del de merktrouw van sigarettenrokers aan de hand van gegevens betreffende de
marktaandelen van een drietal Amerikaanse sigarettenmerken over de jaren 1925-
1943 (L.T. Telser [6]).

Bij de schatting van de kansen van merk te wisselen beperkte hij zich tot een
OLS-procedure met inachtneming van de restricties op de overgangskansen. Hij
vond het volgende resultaat:

0.669 0.142 0.189 -

0.0 0.868 0.132

0.402 0.0 0.598

(3.26)

Toepassing van de iteratieve GLS-procedure uit 3.25 op deze gegevens levert

de volgende schatting voor de matrix van overgangswhn

0.621 0.141 0.238

0.0 0.869 0.131

0.464 0.0 0.536

(3.27)

Met dezelfde iteratieve GLS-procedure resulteert op basis van de door Lee
Judge en Zellner, a.w., voorgestelde covariantiematrix de volgende schatting

0.676 0.135 0.189

0.0 0.875 0.125

0.393 0.0 0.607

(3.28)

De invariante verdeling van (3.28) verschilt echter nauwelijks van die van (3.27).
Tenslotte merken we op dat de eigenschappen van een schatter onder ongelijk-
heidsrestricties als (3.25) niet bekend zijn.
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4. Model (en schattingsprocedure) voor de situatie met toe- en uittreding

In deze paragraaf formuleren we enkele modellen, waarmee voor het on-

derhavige probleem, behalve het verblijf in de verzameling van toestanden, ook

het proces van toe- en uittreding kan worden weergegeven. Voor het schatten

van de parameters in deze modellen kan gebruik worden gemaakt van de in de vo-

rige paragraaf gevonden resultaten. Het uitgangspunt bij de constructie van

deze modellen is, dat wel het aantal runderen, dat zich op een aantal opeen-

volgende waarnemingstijdstippen in elk van de onderscheiden stadia bevindt, be-

kend is, maar niet de gang van elk individueel rund door de verzameling van

stadia gedurende de waarnemingsperiode. We beschikken zodoende over macro-,

maar niet over micro-data.
Een eerste mogelijkheid om het fenomeen van toe- en uittreding in een

Markov-model in te passen is nu daarvoor een apart stadium te onderscheiden.

In deze klasse verdwijnen dan de runderen die geslacht worden, sterven of ge-

ëxporteerd worden en vanuit deze klasse treden pas geboren en geimporteerde

dieren tot de rundveestapel toe. Er is zodoende als het ware van reincarnatie

sprake en het nieuw toegevoegde stadium zou geïnterpreteerd kunnen worden als

een voorgeborgte. Bij bijv. de bestudering van de ontwikkeling in de tijd van

de omvangsverdeling van ondernemingen of de inkomensverdeling m.b.v. een Mar-

kov-model wordt een dergelijke toestand wel aangeduid als de klasse van poten-

tiële toetreders [7]. Omdat m.b.t, de omvang van een dergelijke klasse in het

algemeen geen gegevens beschikbaar zijn, wordt aangenomen, dat het in totaal

tot het systeem behorende aantal elementen in de loop van de tijd constant

blijft en steeds N stuks bedraagt. Bevindt zich op een tijdstip t een aantal

ter grootte van N(t) in de niet-voorgeborgte stadia, dan bevat het voorgeborgte

op dat moment N-N(t) elementen.

Op basis van eenzelfde redenering als gegeven in ~ 2 kan nu het vol-

gende model worden genomen voor de weergave van de ontwikkeling in de tijd van

de omvang en samenstelling van de rundveestapel.

L(ttl) - V'L(t) t S(tfl) , t- 0,1,2,... (4.1)

waarbij de vector L(tfl) -[Q~(ttl),...,~(tfl)]' de aantallen runderen in de

(mfl) stadia op tijdstip tt1 geeft, S(ttl) dezelfde functie als H(ttl) in

(2.8) vervult en
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V -

~ v00 v01 v02 "' vOm

v10 vll v12 " ' vlm

v20 v21 v22 " ' v2m

vm0 vml vm2 " ' vmm

rv00 v01 v02
' ' '

-I
I

v10 (1-v10)pll (1-v10)p12 ... ~

v (1-v )p (1-v )p ... I20 20 21 20 22
................................ I (4.2)

I
vm0 (1-vm0)pml (1-vm0)pm2 ... (

met vOj, j- 0,...,m de kans op toetreding in klasse j voor een pas geboren
kalf of een geïmporteerd rund en v.0 de kans op uittreding uit klasse j. Voor

J
de schatting van de elementen van V kan gebruik worden gemaakt van de resulta-
ten die in ~ 3 zijn afgeleid voor de situatie met een constante populatie,
mits waarnemingen beschikbaar staan t.a.v. de klasse van potentiële toetreders
en bovendien alle waarnemingen foutloos zijn. Daarbij behoeft men zich niet
te beperken tot de situatie, waarbij de elementen van V constant blijven in de
loop van de tijd. Wordt zulks wenselijk geoordeeld, dan kunnen onder bepaalde
voorwaarden ook schattingen worden uitgevoerd voor de situatie dat de matrix
niet-stationair is [8].

Aan het hanteren van het model (4.1) voor het onderhavige probleem
kleven echter enkele bezwaren. Allereerst is er het bezwaar, dat, terwijl het
model voor "het verblijf onder de levenden" en het proces van uittreding aan-
sluit bij de biologische werkelijkheid en in biologische termen geinterpre-
teerd kan worden, een dergelijke aansluiting en interpretatiemogelijkheid voor
het proces van toetreding afwezig is [9]. Vervolgens is er de omstandigheid,
dat geen waarnemingen beschikbaar zijn t.a.v. het aantal elementen in de nieuw
toegevoegde toestand, terwijl evenmin duidelijk is hoe deze omvang op grond
van overwegingen buiten het model om vastgelegd zou kunnen worden. Verder zijn
de schattingsresultaten v.w.b. de elementen van de matrix V afhankelijk van de
om een of andere reden gekozen omvang van de klasse van potentiéle toetreders,
zij het dat bewezen kan worden dat de invariante verdeling, genormeerd over de

niet-voorgeborgte stadia daarvan onafY:ankelijk is [10]. Met de invariante
verdeling kunnen wij echter niet volstaan. Tenslotte impliceert het hanteren
van een enkelvoudige Markovketen voor een opdeling in stadia als in figuur 1
een geometrische verdeling van de verblijfstijden in die stadia, terwijl veilig
aangenomen mag worden dat in de werkelijkheid bij deze opdeling in stadia
zelfs geen sprake zal zijn van bij benadering geometrisch verdeelde verblijfs-
tijden. Dit gevolg is echter niet aanwezig, wanneer de matrix van overgangs-
whn zodanig gestructureerd is dat de kans op voortzetting van het verblijf in
een stadium van het ene op het andere tijdstip gelijk is aan 0. We komen hier-
op terug bij de formulering van het nu volgende model.
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Hehalve via de int.roductie van een klasse van potentiële toetreders

kan het hroces van toetreding voor het onderhavige probleem ook gemodelleerd

worden door bij de biologische gang van zaken aan te sluiten. Uitbreiding en~

of instandhouding van de nationale rundveestapel komt tot stand als resultaat
van de instroom van uit de aanwezige fokveestapel geboren kalveren, alsmede

van de import van rundvee, voorzover dit niet onmiddellijk na aankomst in Ne-

derland geslacht wordt. De uit de nationale fokveestapel geboren kalveren ko-
men voor de in figuur 1 gegeven indeling in stadia beschikbaar op het moment,

dat runderen vanuit de categorieën gedekte fokpinken of droogstaande koeien

overgaan naar de categorie melkgevende koeien. Nemen we aan, dat per overgang

één kalf beschikbaar komt en dat de lengte van de droogstandperiode minstens
één periode beslaat, dan kan op basis van het schema van figuur 1 de ontwikke-

ling in de tijd van de onderscheiden rundveecategorieën exclusief de slacht-

toestand worden weergegeven met het volgende stelsel:

f(t) - f (t) t f (t) t f (t) t g (t) t g (t) t i(t)
-1 -11 -21 -41 31 51 -1

f2(t} - f22 (t) } g32
(t) f g5~ (t) t i~ (t)

f3 (t) - f23 (t) f f33 (t) t i3 (t)

f4 (t) - f34 (t) f f~4 (t) t f54 (t) t?4 (t)

f5 (t) - f~5 (t) t f55 (t) t i5 (t)

(4.3)

Daarbij staat f,(t) voor het aantal stuks rundvee, dat zich op tijdstip t in-~
klasse j bevindt, fi (t) voor het aantal dieren dat op tijdstip t-1 in catego-- j
rie i en op tijdstip t in categorie j vertoeft, g31(t) voor de in periode t

uit de categorie 3, gedekte fokpinken, geboren kalveren die bestemd worden

voor categorie 1, de mestveesector, g51(t), g32(t) en g3S(t) een overeenkomsti-

ge inhoud bezitten en ij(t) tenslotte voor het aantal in periode t geïmporteer-

de stuks rundvee van de j-de categorie. Daarbij geldt, dat

f(t) - g (t) t g (t) en f(t) - g (t) f g (t).-34 31 32 -54 51 52
I.v.m. de formulering van een model waarmee bij de beschikbaarheid

van macro-data overgangs- en toetreedkansen geschat kunnen worden, bepalen we

nu eerst de verwachtirig van het aantal kalveren dat vanuit de nationale fok-

veestapel in de categorieën 1 en 2 binnenstroomt. We nemen daarbij aan dat de

opdeling van de kalveren over de categorieën fokkerij en mesterij kan worden

beschreven met een kansmechanisme. Voorlopig veronderstellen we, dat deze toe-
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treedkansen constant zijn in de loop van de tijd en onafhankelijk van de rund-

veecategorie waaruit een kalf stamt: zowel voor een uit een gedekte fokpink
als voor een uit een droogstaande koe geboren kalf geldt, dat het met een kans
tl instroomt in de categorie mestvee en met een kans 1-tl in de categorie fok-
pinken. Met het postuleren van dezelfde toetreedkansen voor ieder beschikbaar
gekomen kalf gaan wij voorbij aan het feit, dat zeker het geslacht van het kalf
van invloed is op de richting waarvoor het bestemd wordt. In de Nederlandse
verhoudingen stroomt een vaarskalf bijna zeker de foksector binnen, maar voor
een stierkalf is dat eerder uitzondering dan regel, aangezien de behoefte aan
fokstieren bij de huidige stand van de technologie gering is. Omdat met de con-
sequenties van het verschil in toetreedkansen van vaars- en stierkalveren in
de schattingsprocedure rekening kan worden gehouden, zullen we echter geen po-
ging doen het model voor dit aspect te vervolledigen.
Met W de matrix met overgangswhn voor de in figuur 1 onderscheiden categorieén
(exclusief de slachttoestand)

( wll 0 0 0 0

W -

w21 w22 w23 0 0

0 0 w33 w34 0 (4.4)

w41 0 0 w44 w45

0 0 0 w54 w55

en T de matrix van toetreedkansen onder de gehanteerde veronderstelling

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

T- 1-tl tl 0 0 0 i

0 U 0 0 0
1-tl tl 0 0 0

L J

(4.5)

wordt het verwacht aantal toetreders tot de klassen 1 en 2 vanuit de nationale
fokveestapel gegeven door

E{G(ttl)} - T'E{C1W C2F(t)} - B'E{F(t)} (4.6)

waarbij
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G(ttl) -[g31(ttl) t g51(ttl). g32(ttl) t g52(tti), p, 0, 0]'

F(t) - [fl(t), f2(t),--.,fs(t)]'

de matrices C1 en C2 de relevante elementen uit de matrix W selecteren

C1WC2 -

en B' - T'C1WC2.

0 0 0 0 0

0 0 p34 0 0

I 0 0 0 0 p~
- 0 0 U pS4 0

(4.7)

Het verwacht aantal runderen in de onderscheiden 5 categorieén op tijdstip ttl

exclusief de importen in periode ttl, I(tfl) -[il(ttl),...,i5(ttl)]' is nu

E{F(ttl) - I(ttl)} - (WtB)'E{F(t)}

UiC:,Ylitsing van dc vectoren F(ttl) - I(ttl) en F(ttl)

een toevalscomponent,

F(ttl) - I(tt1) - E{F(ttl) - I(ttl)} t U1(tfl)

(4.8)

in een systematiscYie en

(4.9)

F(ttl) - E{F(ttl)} t U2(ttl)

en invoeging van (4.8) levert

F(ttl) - I(tfl) - ( WtB)'E{F(t)} t U1(ttl)

- (WtB) ' {F (t) - U2 (t) } t U1 (ttl )

- (WtB)'F(t) t U(tt1)

waarbij

(4.10)

U(ttl) - U1(ttl) - (WtB)'U2(t)
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Daarmee is een tweede model geformuleerd op basis waarvan bij de beschikbaar-

heid van geaggregeerde tijdstipgegevens t.a.v. een aantal rundveecategorieén

overgangs- en toetreedkansen en daarmee de ons interesserende stroomgegeven~

geschat kunnen worden. Doordat dit model v.w.b. het proces van toetreding aan-

sluit bij de biologische gang van zaken, zijn 2 van de 3 bij model 1 naar voren

gebrachte bezwaren opgeheven: het model is interpretabel in biologische termen

en er treden geen moeilijkheden op v.w.b. de beschikbaarheid van gegevens. Dat

gaat echter niet op voor het derde bij model 1 genoemde bezwaar: de geometrische

vercieling van de verblijfstijden in de onderscheiden categorieén. Dit bezwaar

geldt ook voor (4.1U), tenzij de matrix van overgangswhn. een speciale struc-

tuur bezit. Deze speciale structuur is aanwezig, wanneer de kans op voortzet-

ting van het verblijf van het ene op het andere tijdstip gelijk is aan 0. In de

onderhavige situatie zou de gang van een stuk rundvee door een stelsel van toe-

standen gemodelleerd kunnen worden m.b.v. een enkelvoudige Markovketen zonder

dat de verblijfstijden geometrisch verdeeld zijn, wanneer het aantal onderschei-

den toestanden wordt uitgebreid. I.p.v. de éne toestand melY.gevend worden dan

bijv. onderscheiden de toestanden tot 1 maand melkgevend, van 1 tot 2 maanden

melkgevend enz. Een gedeelte van een met een dergelijke, fijnere opdeling cor-

resF~onderen3e matrix van overgangswhn. is weergegeven is figuur 4.1.

Figuur 4.1. Schema van matrix van overgangswhn. zonder geometrisch verdeelde

verblijfstijd.

aantal maanden drachtig aantal maanden melkgevend

(7-8) (8-9) (0-1) (1-2) (2-3) .

aantal
maanden
drachtig

aantal
maanden
melkgevend

(7-8) 0 x 0 0 0 .

(8-9) 0 0 x 0 0 .

(0-1) 0 0 0 x 0

(1-2) 0 0 0 0 x

(2-3) . . . . .

J

(4.11)

In Nederland is geen overeenkomstig (4.11) gestructureerd cijfermate-

riaal voorhanden, zodat van (de uitbreiding van) het model (4.10) geen gebruik

kan worden gemaakt. Omdat echter de implicatie van de geometrische verdeling
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van de verblijfstijd niet aanvaard kan worden, rest geen andere mogelijkheid

dan over te gaan op een algemener proces waarmee dit gevolg vermeden kan worden.

De voor de hand liggende keuze is het semi-Markovproces, een proces waar de

verblijfstijden in de onderscheiden stadia willekeurig mogen zijn.

Alvorens over te gaan tot de formulering van een model op basís van

dit proces behandelen we kort het semi-Markovproces en de relatie tussen dit

proces en een Markov-keten. Omdat we enkel van het begrip semi-Markovproces

gebruik maken, maar geen beroep doen op stellingen uit de theorie t.a.v. dit

proces, zullen we volstaan met deze korte beschrijving [11].

Een semi-Markovproces is een generalisatie van een Markovketen. De toestands-

ruimte ervan is discreet en de tijdsparameter discreet of continu. De opeen-

volging van de bezochte toestanden wordt beheerst door een matrix van over-

gangskansen, maar de verblijfstijd in een bepaalde toestand is nu een stochas-

tische grootheid. In het algemeen hangt deze verblijfstijd af van de uitgangs-

toestand en de toestand die als volgende bezocht zal worden. Op de momenten

dat er een overgang plaatsvindt gedraagt het semi-Markovproces zich precies

als een MarKOV-keten, maar de Lijcistiypen wààrop ccï. vvcig:~:.g p13at~vindt, GIOr-

den beheerst door een ander kansmechanisme. Ook voor het semi-Markovproces

geldt, dat de ontwikkeling van het proces vanaf een tijdstip t, gegeven dat op

dit tijdstip een overgang heeft plaatsgevonden, niet afhangt van het verleden

van het proces, d.w.z, niet van de overgangen die voor tijdstip t hebben plaats-

gevonden en ook niet van de overgangstijdstippen.

Het semi-Markovproces wordt vaak op de volgende wijze voorgesteld. 'Lodra het

proces een toestand i, i- 1,...,m, binnenkomt, bepaalt het volgens de bij

toestand i behorende overganskansen, dil'di2' "''dim' de volgende toestand die

het zal bezoeken. Nadat deze toestand, zeg j, is bepaald, blijft het echter

gedurende een tijd Tij in toestand i alvorens van toestand i over te gaan naar

toestand j, T. is een trekking uit de kansverdeling van de stochastische va-
ij

riabele Tij, die de verblijfstijd in toestand i vanaf het moment van binnen-

komst in toestand i tot het moment van vertrek naar toestand j geeft. Zodra het

proces na het verstrijken van de T. tijdseenheden is overgegaan naar toestand
ij

j, wordt met gebruikmaking van de overgangskansen djl,dj2,...,djm de volgende

bestemming, bijv, g, bepaald en door een trekking uit de kansverdeling van de

verblijfstijd de verblijfstijd, T. . Een semi-~-Iarkovproces wordt
Jg

zodoende volledig gekarakteriseerd door zijn matrix van overgangskansen alsme-
de de verdelingsfuncties van de verblijfstijden.
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In (4.12) zijn deze overgangskansen weergegeven voor het schema van figuur 1,

afgezien van de instroom van uit de nationale fokveestapel geboren of geïmpor-

teerde kalveren, en in (4.13) de verdelingsfuncties van de verblijfstijden in

de onderscheiden klassen. Daarbij is toestand 6 de toestand uitval wegens

slacht, export enz. Gemakshalve gaan we er daarbij vanuit, dat alleen op dis-

crete tijdstíppen overgangen kunnen plaatsvinden.

1 2 3 4 5 6

D -

A -

1

2

3

4

5

6

0 0 0 0 0 1

d21 0 d23 0 0 d26
0 0 0 d34 ~ d36

d41 0 0 0 d45 d46
0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 1

0 0 0

P{T21 ~ k} 0 P{TL3 ~ k}

0 0 0

P{T41 ~ k} 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 P{T16 ~ k}

0 0 P{T26 ~ k}

P{T34 ~ k} 0 P{T36 ~ k}

0 P{T45 ~ k} P{T46 ~ k}

P{T54 ~ k}

0

0 0

0 P{~6 ~ k}

(4.12)

, k - 1,2,... (4.13)

Aangenomen mag worden, dat de elementen van de matrices A en D tijds-

afhankelijk zijn. De beweging van een rund over de onderscheiden stadia wordt

nl. bepaald door de beslissingen dienaangaande van de rundveehouder en bij zijn

beslissingen zal deze zich o.a. laten leiden door de relatieve profitabiliteit
van het inzetten, aanhouden dan wel afstoten van vee in de diverse categorieën.

Aangezien de in dit verband relevante economische factoren voortdurend aan ver-

andering onderhevig zijn, zullen ook de elementen van A en D dat zijn.
V.w.b. de gedaante van de verdelingsfuncties van de verblijfstijden vermogen
wij geen specificatie te geven. wel bestaan er een aantal feitelijkheden en
beschikken wij over gegevens op grond waarvan een indicatie van de gedaante van
deze verdelingsfuncties kan worden gegeven en een verdeling als de geometrische
als niet toepasselijk kan worden afgewezen. Zo ligt bijv. tussen het moment
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van de succesvolle bevruchting van een rund en het tijdstip van afkalven een

periode van om en nabij 9 maanden. Vast staat ook, dat met het slachtrijp maken

van mestkalveren - het kortste produktieproces binnen de mesterijsector - mini-

maal 3 maanden gemoeid zijn. Verder wordt de gemiddelde duur van een onverstoord

verlopen lactatieperiode op ongeveer 10 maanden geschat [12], terwijl de verde-

ling van het aantal maanden dat een koe in de droogstand ver}ceert, duidelijk

scheef is met een gemiddelde van ongeveer 2 maanden en een standaarddeviatie

van ruim 1 maand L13].
M.b.v. de veronderstelling dat de elementen van de grootheden fj(t)

een semi-Markovproces volgen, proberen we nu eerst het verwacht aantal elemen-

ten in de in figuur 1 onderscheiden klassen op een tijdstip t-~1 exclusief de

toetreding door geboorte of import te bepalen d.w.z.

E{F(ttl) - G(ttl) - I(ttl)} (4.14)

Van de op tijdstip t in toestand j, j- 1,...,6, verkerende elementen beëindi-

gen er net voor tijdstip ttl een aantal hun verblijf in toestand j. Deze ele-

~~t~n zi~n ner vnc-~r tiidstip t of eerder toestand j binnengekomen, hebben toenuia-.i. J.-

hun volgende bestemming bepaald met gebruik van de overganskansen djl,...,dj6 uit

(4.12) en een trekking verricht uit de verdelingsfunctie van de stochastische

variabelen T.Q, R- 1,...,6. Volgens deze trekking veranderen ze net voor tijd-
J

stip ttl van toestand. Nu beschikken we niet over informatie betreffende de sa-

menstelling van de superposities van semi-Markovketens f.(t) naar het tijdstip-~
waarop de elementen ervan toestand j zijn binnengekomen, noch over meer dan

rudimentaire kennis betreffende de verdelingsfuncties van de verblijfstijden in

de onderscheiden toestanden. Ook mogen we er niet van uitgaan, dat de superpo-

sitie van een aantal semi-Markovketens wederom een semi-Markovketen oplevert

met een eenduidige relatie tussen de parameters van het gesuperponeerde proces

en die van de individuele c-4ar::ovketen zoals wel geldt voor een enkelvoudige

Markovketen en de superpositie van enkelvoudige Markovketens L14].

Wetend dat de superpositie van een aantal semi-Markovketens een ingewikkeld

proces oplevert, zullen wij geen poging doen de kansverdeling van dit proces

af te leiden. In plaats daarvan benaderen we deze kansverdeling met die van een

superpositie van enkelvoudige Markovketens. De overgangswi~n. in deze enkelvou-

dige keten worden daarbij gevormd m.b.v. de matrix (4.12) en de inverse van de

verwachtingswaarde van de verblijfstijd in de resp. toestanden. Aan deze han-

delswijze ligt de overweging ten grondslag, dat gedetailleerde informatie om-

trent het gedrag van de afzonderlijke semi-Markovketens in het verleden geen

substantiële bijdrage zal leveren aan onze kennis m.b.t. de ontwikkelingen in

de toekomst, wanneer de superpositie van semi-Markovketens een groot aantal
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elementen omvat, zoals in de onderhavige situatie het geval is.

Op basis van deze benadering volgt nu voor de verwachting van de klassebezet-

ting op een tijdstip t}1 exclusief de toetreding:

E{F(ttl) - G(ttl) - I(t~-1) } ~ M' (t)E{F(t) }

waarbij

M' (t) -

1-T1 (t) d21T2 (t)

0 1-T2 (t)

0 d23T2 (t)

0 0

0 0

t - 0,1,... (4.15)

0 d41T4(t) 0 0

0 0 0 0

1-T3(t) 0 0 0

d34T3(t) 1-T4(t) T5(t) 0

0 d45T4(t) 1-T5(t) 0

T1(t) d26T2(t) d36T3(t) d46r4(t) 0 1

(4.16)

met T.(t) de inverse van de verwachting van de verblijfstijd in toestand j op
7

tijdstip t.

Breiden we nu de relatie (4.15) uit voor de gevolgen van toetreding.

Uitbreiding en~of instandhouding van de nationale rundveestapel komt tot stand

als resultaat van de instroom van geimporteerde dieren en vanuit de nationale

fokveestapel geboren kalveren. Het aantal door geboorte voor opneming in de

nationale rundveestapel beschikbaar komende kalveren stellen we gelijk aan het

aantal overgangen vanuit de toestanden gedekte fokpink en droogstaande koe naar

de categorie melkgevende koeien. Gebruikmakend van de matrix met toetreedkan-

sen (4.5) krijgen we nu voor de verwachte aantallen runderen in de onderschei-

den categorieén exclusief de importen:

E{F(ttl) - I(ttl)} s~ {M(t) T T'C1iK(t)C2}'E{F(t)}

~ {M(t) t R(t)}'E{F(t)} (4.17)

met R(t) - T'C1M(t)C2.

(~p l~asis van eenzelfde redenering als gegeven bij de formulering van model "l

resulteert nu het volgende model voor de schatting van de instromers (exclu-

sief de importen) en de doorstromers:

F(tfl) - I(tTl) -{M(t) t R(t)}'F(t) t K(t-~1) (4.18)
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waarbij K(ttl) niet alleen dezelfde functie vervult als U(tfl) in (4.10) maar

ook zorgt voor de gelijkheid van linker- en rechterlid van (4.18).

Daarmee is een derde model geformuleerQ, met behulp waarvan de ons interesse-

rencl~- cjrootheden 1~erc~kenci kunnen worden. In de terminologie van de regressie-

analyse geeft (4.18) een multivariaat, multipel regressiemodel met stochastische

regressoren. Daarbij moeten de regressiecoëfficiënten aan een aantal voorwaar-

den voldoen, nl.:

0 ~ m,.(t), r..(t) ~ 1, i,j - 1,...,t, t- 1,2,...
- l~ l~ -

E m. (t) - 1, E r. .(t) - 1
j lj j l~

Van dit model zullen we in ~ 6 een toepassing geven. Veiligheidshalve zullen

we daarbij ook gebruik maken van onze (geringe) kennis van de verblijfstijden

in de diverse stadia. Eerst zal echter de tijdsafhankelijkheid van de matrices

M(t) en R(t) nader aangegeven worden.
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5. De tijdsafhankelijkheid van de matrix M(t) en R(t)

De matrices M(t) en R(t) steunen op de matrices (4.5), (4.12) en

(4.15). Dit drietal matrices komt tot stand als resultaat van de werking van de

biologische en economische iactoren die aan de beslissingen van de rundvee-

houders m.b.t. het inzetten, aanhouden dan wel afstoten van rundvee ten grond-

slag liggen. De matrices M(t) en R(t) vormen zodoende de neerslag van een be-

paalde constellatie van de inwerkende economische en biologische factoren.

Teneinde nu zicht te krijgen op hun betekenis voor de tijdsafhankelijkheid be-

zien we de uitwerking van het complex inwerkende factoren, zoals deze tot uit-

drukking komt in de grafieken van de ontwikkeling in de tijd van de onderschei-

den rundveecategorieën. Inspectie van deze grafieken leert nu, dat deze geken-
merkt worden door een min of ineer regelmatige jaarlijkse cyclus, zij het dat
het niveau waarop de cyclus zich beweegt, de ligging van het omslagpunt als-
mede de amplitude over de jaren heen binnen zekere grenzen aan verandering

onderhevig zijn. Een fraai voorbeeld hiervan geeft figuur 5.1, waarin de ont-

wikkeling van het aantal melkgevende koeien is weergegeven.

Uit het verloop van deze grafiek en die van de overige onderscheiden catego-

rieën kan de conclusie worden getrok]cen, dat de op (4.1~) inwerkende factoren

in 2 groepen opgesplitst kunnen worden: aan de ene kant de factoren die de cy-

clus veroorzaken, aan de andere kant de factoren waaraan het niveau waarop de

cyclus zich beweegt, kan worden toegeschreven. We zullen deze 2 groepen kort

aangeven voor de categorie melkgevende koeien, de centrale grootheid in de ont-

wikkeling van de nationale rundveestaoel. Voor de overige rundveecategorieën

kunnen soortgelijke redeneringen worden gegeven.

Uit figuur 5.1 blijkt, dat in het voorjaar aanzienlijk meer koeien afkalven

dan in het najaar. Daarmee past de melkveehouderij zich aan aan het verloop van

de seizoenen. Dat vergemakkelijkt de voeding van het vee en is gunstig voor de

vruchtbaarheid en gezondheid van de dieren. Verder draagt tot het optreden van

de jaarlijkse cyclus de omstandigheid bij, dat de periode van afkalven invloed

heeft op de omvang van de melkproduktie. De hoogste lactatieproduktie wordt

bereikt door omstreeks oktober~november kalvende koeien en de laagste door

omstreeks mei~juli kalvende koeien ~15]. Op grond daarvan mag verwacht worden,

dat de melkveehouders ernaar streven geboorten in een uit een oogpunt van melk-

produktie gunstige periode te laten plaats~in~'en.
Op basis van het bovenstaande kan de tijdsafhankelijkheid van de matrix td(t),

althans voor een deel, nader gekarakteriseerd worden als seizoensafhankelijk-

heid: de elementen van (4.16) variëren, onder meer, onder invloed van het sei-

zoen.
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Figuur 5.1. Aantal melkc~evende koeien per maand 1972-1975

(Maandstatistiek Landbouw, C.B.S.)
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V.w.b. het niveau waarop de cyclus zich beweegt, mag aangenomen worden, dat in

de beslissingen van de melkveehouders t.a.v. omvang en samenstelling van de

melkveestapel overwegingen m.b.t. de (verwachte) profitabiliteit bij inzet of

handhaving van rundvee in de fok- of inestrichting een doorslaggevende rol spe-

len. Van belang zijn in dit verband ongetwijfeld de prijzen van melk, rund-

vlees en krachtvoer alsmede de verwachtingen t.a.v. deze prijzen.

Een grootheid als de (verwachte) rentabiliteit van de inzet of handhaving van

rundvee in een bepaalde bestemming is voortdurend aan verandering onderhevig,

maar de mate alsmede het tempo van verandering zal afhangen van de wijze waarop

de betreffende markten geordend zijn. Voor Nederland zijn in dit verband de

EEG landbouwregelingen van belang. In de EEG worden voor ieder landbouwjaar -

in principe lopen deze van 1 april tot en met 31 maart - voor een aantal land-

bouwprodukten, waaronder zuivel, rundvlees en granen richt- of oriëntatieprij-

zen vastgesteld. Een richt- of oriëntatieprijs is de prijs die voor de produ-

centen redelijk wordt geacht en die de daarvoor verantwoordelijke instanties

via een stelsel van marktordende maatregelen trachten te realiseren. Tot deze

maatregelen behoren o.a. boven- en ondergrenzen voor de prijs van deze produk-

ten. Dreigt de binnen de gemeenschap geldende marktprijs voor een dergelijk

produkt op enig moment door één van deze grenzen heen te schieten, dan worden

zodanige maatregelen getroffen, dat de marktprijzen binnen deze regelgrenzen

~~orden teruggedrongen.
Door de werking van het stelsel van marktordenende maatregelen wordt de range,
waarbinnen de (verwachte) opbrengst- resp. kostprijzen van zuivel en rund-

vleesprodukten resp. krachtvoeders zich kunnen bewegen, ingeperkt. In de termen

van het onderhavige semi-Markovproces houdt dit in, dat de range wordt inge-

perkt, waarover de parameters van de verdelingsfuncties van de verblijfstijden

in de klassen alsmede de elementen van (4.12) en daarmee de elementen van (4.16)

binnen één landbouwprijsjaar kunnen variëren.

Op basis van het bovenstaande kan de tijdsafhankelijkheid van de matrix M(t),

behalve a1s, ten dele, seizoensafhankelijkheid, gekarakteriseerd worden als
afhankelijkheid van het landbouwproduktiejaar: de elementen mij(t) variëren be-

halve met het seizoen ook met het landbouwprijsjaar.

Bij het schatten van de matrix M(t) zullen we de tijdsafhankelijkheid

verwerken door hem te laten variëren met het landbouwprijsjaar en met het

seizoen. Teneinde de invloed van de inwerkende economische factoren zoveel mo-

gelijk tot uitdrukking te doen komen zullen we, Yekening houdand met iiet aantal

beschikbare waarnemingen in vergelijking met het aantal te schatten parameters

binnen een melkprijsjaar 4 seizoenen onderscheiden. Binnen een seizoen in een
melkprijsjaar zijn de elementen m. (t) niet aan verandering onderhevig.ij
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In ieder seizoen van elk melkprijsjaar is zodoende van een voor dat seizoen en

dat melkprijsjaar specifieke matrix M(t) sprake.
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6. De toepassing

In deze paragraaf geven we een toepassing van het in (4.18) geformu-

leerde model. Deze toepassing betreft de jaren 1973-1974. Achtereenvolgens

worden, kort, besproken het gebruikte cijfermateriaal, enkele aanpassingen van

het model (4.18) i.v.rm. twee- en meerlinggeboorten, perinatale sterfte en de

aard van sommige importcategorieën, de gehanteerde schattingsprocedure en ten-

slotte enkele resultaten.
De macro-data die wij voor de schatting van (4.18) gebruiken, worden

ten dele door tijdstip-, ten dele door tijdvakgegevens gevormd. De tijdstip-

gegevens betreffen de omvang en samenstelling van de nationale rundveestapel

en zijn afkomstig uit de steekproeven landbouwproduktie van het C.B.S. Deze

gegevens werden in de beschouwde periode maandelijks berekend op basis van de

rundveebezetting in een steekproef uit de rundveebedrijven. Deze steekproeven
werden ongeveer per medio van iedere maand getrokken en de resultaten ervan

zijn middels een eenvoudige interpolatie herleid op de eerste dag van iedere
maand. Aangenomen mag worden dat deze gegevens niet foutloos zijn, maar over de

afwijkingen die deze gegevens t.o.v. de werkelijkheid kunnen vertonen staat

ons, afgezien van de categorie mestkalveren, geen informatie ter beschikking.
Voor de categorie mestkalveren, de voornaamste component binnen onze catego-
rie mestvee, geldt dat de steekproefuitkomsten (en de daarop gebaseerde be-

rekeningen) een afwijking t.o.v. de werkelijkheid kunnen vertonen die de 5g te

boven gaat.
De gebruikte stroomgegevens betreffen de maandelijkse slachtingen van rundvee

van binnenlandse herkomst, alsmede importen en exporten van rundvee en zijn
afkomstig uit de desbetreffende statistieken van het CBS~PVV (Produktschap

voor Vee en Vlees). Over maandgegevens betreffende destructies kon ten tijde
van het uitvoeren van de berekeningen (nog) niet besclhikt worden.

Bezien we vervolgens de importen. Tabel 6.1 geeft de import van fok-

en gebruiksvee (a), slacht- en mestvee ouder dan 1 jaar (b) en kalveren (c)
over de jaren 1970-1980 (in 1.000).
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Tabel 6.1. Import van rundvee in de periode 1970-1980.

Jaar a b c

1970 - 33 33,5

1971 - 23 49,5

1972 6 76 94,3

1973 7 45 84,1

1974 2 11 34

1975 - 5 69,5

1976 1 9

1977 2 16 102,2
1978 1 11 98,1
1979 2 25 118,1
1980

Bron: Maandstatistiek buitenlandse handel, di~~er~e jaren, C.B.S.

Gerelateerd aan het gemiddeld over het jaar aanwezige bestand blijkt de import

van fok- en gebruiksvee in de beschouwde periode in de orde van grootte van

promilles te liggen. Omdat deze importen getalsmatig van geringe betekenis zijn

voor de ontwikkeling van de Nederlandse veestapel, zullen we deze verwaarlozen.

Deze handelswijze zullen we ook volgen t.a.v. de import van slacht- en mestvee

ouder dan 1 jaar: aangenomen mag nl. worden, dat het hier merendeels om dieren

gaat die onmiddellijk na aankomst in Nederland geslacht worden en zodoende in

het merendeel van de gevallen niet op enig moment deel uitmaken van de Dleder-

landse veestapel. Deze handelswijze kan echter niet doorgezet worden t.a.v. de

geimporteerde kalveren. Ofschoon gegevensomtrent de opdeling van deze import

over de mogelijke bestemmingen, fokkerij, mesterij of slacht, ontbreken, moet

aangenomen worden, dat de geimporteerde dieren voor een deel ingezet worden in

de fokkerij- of inesterijsector.

Voorzover niet onmiddellijk na aankomst bestemd voor de slacht, maken deze ge-

importeerde kalveren gedurende enige tijd deel uit van de rundveestapel. I.v.m.

de veelal onbekende herkomst van deze importkalveren lijkt het niet onredelijk

te veronderstellen dat deze in overwegende mate voor de mesterijsector bestemd

worden. In vergelijking met de import van fok- en gebruiksvee gaat het hier

echter niet om een klein, maar om een vrij groot aantal dieren. Ofschoon de

groei enjof instandhouding van de nationale rundveestapel in overwegende mate

tot stand komt als resultaat van het aanhouden voor fokkerij of inesterij van
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uit de nationale fokveestapel geboren kalveren, is de bijdrage daaraan door de
k~ilv~,r~~nimf~ort zekc~r in de 1-aterc~ jarc~n niec verwaarlocsl~aar klein te achten.

Up basis van het bovenstaande meent de vector I(tt1) uit (4.16) de volgende

gedaante aan: I(ttl) - [il(ttl),0,0,0,0]'.

V.w.b. de instroming van uit de nationale fokveestapel geboren kalve-
ren zijn we er bij de formulering van (4.10) en (4.16) van uitgegaan, dat per

overgang vanuit de categorie gedekte fokpink of drachtige droogstaande koe

naar de categorie melkgevende koe één kalf ter beschikking komt voor opneming
in de nationale rundveestapel. Wordt echter rekening gehouden met twee- en
meerling geboorten, dan wordt in Nederland gemiddeld 1.02-1.03 kalf per afkal-
ving geboren ~16]. Van deze kalveren komt een deel dood ter wereld of sterft
onmiddellijk of korte tijd na de geboorte. Voor instromende gedekte fokpinken
wordt deze perinatale sterfte geschat op 8 à 12~ en voor dieren die al een keer

hebben afgekalfd op 3 à 6B [16].
Gemiddeld komt zodoende per afkalving bij gedekte fokpinken ongeveer 0.90-0.95
levend kalf ter beschikking en bij drachtige, droogstaande koeien 0.96-1.00.
Van de in een bepaalde periode beschikbaar gekomen kalveren wordt een (klein)
gedeelte nog in diezelfde periode als nuchter kalf afgevoerd voor de slacht of
geëxporteerd, maar het overgrote deel wordt over het einde van die periode
heen voor verdere opfok in de fokkerij- of inesterijsector aangehouden en maakt
gedurende kortere of langere tijd deel uit van de nationale rundveestapel. Om-
dat het aantal kalveren dat nog in de maand van geboorte bestemd wordt voor
slacht of export gering is, zien wij ervan af het model (4.18) voor dit aspect
te vervolledigen. Wij gaan ervan uit, dat de in een bepaalde periode beschik-
baar gekomen kalveren minstens tot het einde van die periode deel blijven uit-
maken van de rundveecategorieën waarvoor ze (voorlopig) bestemd worden.

Bij de schatting van de elementen van (4.16) zullen we, net als voor-
gesteld voor het model (4.1), conditioneel te werk gaan. In tegenstelling tot de
daar voorgestelde procedure zullen we hier echter noch een iteratieve, noch een
gewone GLS-procedure toepassen, maar ons beperken tot een LS-methode. De reden
af te zien van het gebruik van een iteratieve GLS-procedure is, dat de vector
K(tt1) uit (4.18) niet langer enkel de variabiliteít van F(ttl) - I(ttl) -
{M(t) t R(t)}'F(t) opvangt, nog afgezien van het feit dat ons geen foutloze
waarnemingen m.b.t. F(.) ter beschikking staan. Het gebruik van een gewone
GLS-procedure moet vervallen, omdat daarbij het pe r seizoen te schatten aantal
modelparameters te groot is in vergelijking met het per seizoen beschikbare
aantal waarnemingen.

Op basis van (4.18) en met inachtneming van de daar resp. hierboven
gemaakte opmerkingen kan het schattingsprobleem nu als volgt worden geformu-
leerd:
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T

min F - 7: {F(t) - I(t) -- T?{i'(t.) - I(t) ~F(t-1) }}'

t- 1

{F(t) - I(t) - E{F(t) - I(t) IF(t-1) }}

T
- E {F (t) - I (t) - {M (t) t R(t) }'F (t-1 ) }'

t-1

{F(t) - I(t) - {M(t) f R(t) }'F(t-1) } (6.1)

onder de voorwaarden

0 ~ mg~ (t) ~ 1

9, Q - 1,...,6
E m Q (t) - 1
k g

mg~ (t) - mgQ (t-~l) - mgR (tt2)

rgQ(t) - rgQ(tTï) - rg~(tt2)

0,9 m34(t) ~ r31(t) T r32(t) ~ 0,95 m34(t)

0,96 m54(t) ~ r51(t) T r52(t) ~ m54(t)

r31(t) ? r32(t)

r51(t) ~ r52(t)

m34(tt9)f3(tt8) ~ m23(t)f2(t-1)

m54(tt3)f5(tt2) ? a0m45(tt2)f4(ttl) t

t a1m45(t-rl)f4(t) t a2m4S(t)f4(t-1)

m54(tt3)f5(tt2) ~ BOm45(t-~2)f4(ttl) t

} S1m45(tfl)f4(t) f RLm45(t)f4(t-1)

(6.2)

t - 1,4,... (6.3)

(6.4)

(6.5)

(6.6)
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~)c vcwrwnrir~ic~n (f~.'l.) ri. jn van logisch~~ aard. ((~. i) brengt tot uitdrukking dat

elk van de vier seizoenen in een melkpríjsjaar, dat wij laten lopen van maart

tot februari, wordt gekenmerkt door een voor dat jaar en dat seizoen specifie-

ke matrix M(.) en R(.). D.m.v. (6.4) wordt rekening gehouden met twee- en meer-

ling geboorten alsmede perinatale sterfte. De voorwaarden (6.5) brengen tot

uitdrukking dat het geslacht van een pas geboren kalf van betekenis is voor

de richting, fokkerij of inesterij, waarvoor het bestemd kan worden, een omstan-

digheid die bij de modelformulering in ~ 4(voorlopig) buiten beschouwing werd

gelaten. Via deze restricties bereiken we dat er nooit meer kalveren in de fok-

richting worden ingezet, dan er vaarskalveren beschikbaar komen. De voorwaar-

den (6.6) zijn, net als die in (6.4), van biologische aard. De eerste restric-

tie in (6.6) houdt in, dat het verwacht aantal instromende gedekte fokpinken

in een periode t ten hoogste gelijk kan zijn aan het verwacht aantal overgangen

vanuit de categorie fokpinken naar de categorie gedekte fokpinken in de periode

t-9. In de tweede restrictie is onze kennis betreffende de verblijfsduur in de

droogstand toestand opgenomen. Koeien die in een periode t afkalven zijn nog in

diezelfde maand hetzij één, twee of drie of ineer maanden eerder drooggezet.

Voor de jaren 1979-1982 beschikken we over een schatting van de kans dat de

droogstand minder dan één maand, van één tot twee maanden enz. duurt ~13]. Op

basis van deze schatting hebben we vervolgens een minimale resp. maximale waar-

de van deze kansen bepaald, aí resp. Si, i- 1,...,3. al werd 3aarbi;, vrij wil-

lekeurig, ge:cozcn op 75~ van de schatting en S, op 125~. De overweging die hier-i
aan ten grondslag ligt, is, dat de verd~ling van de verblijf~duur in de droog-

stand in de loop van de tijd naar alle waarschijnlijkheid aan verschuivingen

onderhevig is, nog afgezien van het feit dat we met een schatting te maken heb-

ben. De tweede restrictie van (6.6) houdt nu in, dat het verwacht aantal afkal-

vende koeien in maand t nooit kleiner resp. groter kan zijn dan het minimaal

resp. maximaal verwachte aantal koeien dat in de drie daaraan voorafgaande maan-

den werd drooggezet. Het aantal afkalvingen van koeien met een droogstandsduur

van minder dan één maand is daarbij verwaarloosd.

I.v.m. rekentijd en geheugenbeslag werd het kwadratisch programmerings-

vraagstuk (6.1) tot en met (6.6), alsmede enkele varianten daarvan [17], opge-

splitst in delen. Deze deelproblemen omvatten steeds 6 seizoenen, die elkaar

voor 4 seizoenen overlapten. Ze werden opgelost met het Lemke-Rep algorithme.

Als relevant resultaat voor het onopgesplitste probleem werden de schattingen

voor het vierde en vijfde seizoen in elk deelprobleem genomen.

Teneinde een indruk te geven van de resultaten volgen hieronder voor

het kalenderjaar 1973 de waargenomen (a) en berekende (b) klassebezetting voor

de categorieën 3, 4 en 5 alsmede hun verschil.
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Tabel 6.2. Waargenomen en berekende omvang van enkele rundveecategorieën in
1973 (in 1000).

Gedekte fokpinken Melkgevende koeien Droogstaande koeien

a b c a b c a b c

jan. 466 474 - 8 1463 1492 -29 555 540 15

febr. 451 459 - 8 1408 1463 -55 642 588 54

mrt. 437 450 -13 1553 1464 89 540 617 -77

apr. 443 470 -27 1738 1755 -17 371 357 14

mei 483 481 2 1852 1849 3 256 274 -18

juni 542 516 26 1922 1903 14 182 217 -35

juli 589 581 8 1973 1955 18 135 154 -19

aug. 624 624 0 1987 1985 2 122 129 - 7

sept. 643 656 -13 1962 1994 -32 155 122 33

okt. 624 606 18 1901 1848 53 222 286 -64

nov. 577 589 -12 1813 1816 - 3 316 323 - 7

uec:. 535 54ï i1 lóyy 1768 -69 445 375 70

Om een idee te krijgen van de kwaliteit van het door ons gehanteerde

model vergelijken we het aantal kalveren dat uit gedekte fokpinken geboren

wordt met dat, geboren uit droog~taande koeien en berekenen we het aantal melk-

gevende koeien dat direct of via de mestveesector afgevoerd wordt voor de

slacht. De achterliggende redenering is, dat de gemiddelde produktieve levens-

duur van melkkoeien op ongeveer 4 jaar wordt geschat, zodat de vervangingsbe-

hoefte ongeveer 25g bedraagt en de verhouding tussen kalveren geboren uit fok-

pinken en die geboren uit melkkoeien omstreeks 3 moet bedragen. Tabel 6.3. geeft

nu het berekend aantal uit gedekte fokpinken en melkkoeien geboren kalveren

alsmede het berekend aantal afgevoerde melkkoeien voor het jaar 1973.
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Tabel 6.3. Berekend aantal geboorten alsmede uitstoot van melkkoeien.

Geboren uit ~ Uitstoot

vaarzen melkkoeien

jan. 29,8 278,6
febr. 28,9 322,3
mrt. 55,1 250,6
apr. 55,8 172,1
mei 60,9 118,8
juni 26 82,3
juli 28,3 61
aug. 30 55
sept. 69,4 56,3
okt. 67,4 80,6
nov. 62,3 114,7
dec. 32 194,9

Totaal 545,9 1787,2

0
0

40,4
45,2
48,2
28,8
29,6
29,8
66,7
64,6
61,6
0

414,9

Gerelateerd aan het gemiddeld over het jaar 1973 aanwezige bestand aan melk-

koeien (1773) wordt 23~ afgevoerd, terwijl ongeveer 23~ van de kalveren gebo-

ren werd uit gedekte fokpinken, resultaten van een orde van grootte die ver-

wacht mocht worden. Voor het kalenderjaar 1974 bedroegen deze percentages ~

30 en 25ó.

Ter afsluiting volgt nu de m.b.v. (6.1) tot en met (6.6) berekende

bruto- en netto-instroom in de melkveestapel, de grootheden waar het om begon-

nen was.
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Tabel 6.4. Bruto- en netto-instroom in de melkveestapel.

1973 1974

In Uit Saldo In Uit Saldo

jan. 32,6 0 32.6 34,8 0

febr. 31,6 0 31.6 33,6 0

mrt. 58,1 40,4 17,7 80,3 53,3

apr. 58,9 45,2 13,7 80,3 58,9

mei 64,2 48,2 16 84,3 62,7

juni 24,9 28,8 -3,9 44,9 65,4

juli 27,1 29,6 -2.5 49,1 66,6

aug. 26,8 29,8 -3,0 52,4 66,8

sept. 68,8 66,7 2,1 40,5 47,2

okt. 66,7 64,6 2.1 39,3 45,3

nov. 61,7 61,6 0,1 41,4 43,1

dec. 35,8 0 35,8 50,6 61,7

34,8
33,6
27

21,4
21,6

-20,5
-17,5
-14,4

-6,7
-6
-1,7
-11,1

Tot. 557,2 414,9 142,3 631,5 571 60,5
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