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~0. Samenvatting

In deze studie wordt (een deel van) een model van de Nederlandse melk-

veehouderijsector ontwikkeld. Het doel daarvan is de betekenis van de door de

melkveehouder ontvangen melkprijs voor de omvang van de melkproduktie aan te

geven.

Het model valt uiteen in 2 submodellen. In het eerste submodel worden korte ter-

mijn aspecten in beschouwing genomen, ~2. Op korte termijn ligt 't aantal aan

de melkproduktie deelnemende dieren bij benadering vast. Dientengevolgg kan de

omvang van de melkproduktie, 't produkt van gemiddelde melkgift en het aantal

melkkoeien, op korte termijn enkel via de gemiddelde melkgift beïnvloed worden.

Op langere termijn kan ook via inkrimping of uitbreiding van de melkveestapel

de omvang van de melkproduktie veranderd worden. Deze lange termijn aspecten

komen aan de orde in ~3. Daartoe nemen we 'n voor de melkveehouderij represen-

tatief bedrijf in beschouwing. Voor dit bedrijf formuleren we een meerperioden-

model, op basis waarvan beslissingsregels t.a.v. de omvang en samenstellíng van

de melkveestapel kunnen worden afgeleid. Daarbij is het ons niet begonnen om de

beslissingsregels als zodanig, maar om de variabelen die daarin een rol spelen

alsmede de termijn waarop deze variabelen hun invloed doen gelden. De voor het

in beschouwing genomen bedrijf afgeleide beslissingsregels verklaren we vervol-

gens voor alle ondernemingen binnen de melkveehouderijsector van gelding.

We gaan daarbij te werk volgens de methode van de afnemende abstractie.

In ~3.2 nemen we een situatie met slechts één beslissingsvariabele, het niveau

van de instroom van vaarzen, in beschouwing.
Na de resulterende beslissingsregel ingepast te hebben in de investeringslite-

ratuur bezien we vervolgens de situatie waar behalve t.a.v. de instroom ook be-

slissingen genomen moeten worden t.a.v. de uitstroom van koeien en de samen-

stelling naar leeftijdsklassen van de melkveestapel, ~3.3.
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~1. Inleiding

De melkveesector vormt samen met de rundermesterij de rundveehou-

derij. Tussen en binnen deze 2 sectoren bestaan een aantal betrekkingen van

biologische aard. Bij het bouwen van een model voor één van deze sectoren

vormen deze samenhangen het voor de hand liqgende vertrekpunt. In figuur 1

zijn deze relaties schematisch weergegeven. De cirkels in deze figuur staan

voor die situaties waarin een keuze gedaan kan worden t.a.v. de bestemming

die aan een dier gegeven wordt. Omwille van de inzichtelijkheid van de figuur

is de uitval in de diverse diercategoríeén door ziektes en dergelijke niet

opgenomen evenmin als transacties in rundvee met het buitenland.

Figuur 1.1. Biologische betrekkingen binnen de rundveehouderij.

zuivelindustrie

fokstieren
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Centraal staat in figuur 1.1 de categorie melkkoeien met 2 ingaande en 2 uit-

gaande pijlen. De melk, voorzover niet aangewend voor de opfok van kalveren,

wordt afgeleverd aan de zuivelindustrie en daar verder verwerkt. De tweede

output van deze categorie vormen de kalveren. De bestemming van de beschik-

baar komende kalveren wordt bepaald door het geslacht ervan. Vaarskalveren

kunnen bestemd worden om na opfok de melkveestapel op peil te houden resp.

uit te breiden of ingezet worden in de mesterij. Van de stierkalveren kan een

gedeelte na opfok gedurende een aantal perioden een bijdrage leveren aan de

instandhouding van de rundveestapel, terwijl de rest opgenomen wordt door de

mesterijsector. Runderen bestemd voor de uitbreiding en~of instandhouding van

de melkveestapel worden, zodra ze de eer~ keer afkalven, opgenomen in de

melkveestapel. Na als koe een of ineer malen aan het reproduktieproces te heb-

ben deelgenomen worden ze, na eventueel nog afgemest te zijn, overgedaan aan

de vleesverwerkende industrie. Eenzelfde lot wacht uiteindelijk de voor fok-

doelen aangehouden stieren. De kalveren die niet voor reproduktie geselec-

teerd worden, worden tot een bepaald gewicht vetgemest en daarna doorgegeven

aan de vleesverwerkende industrie.
Bezien wij na deze schets in hoofdlijnen de processen binnen de melk-

veesector nader. Zoals hierboven al werd opgemerkt, kan een vaarskalf in de
melk- of in de vleessector worden ingezet. De bestemming die 't kalf krijgt,
wordt hoofdzakelijk door de kwaliteiten van de moeder bepaald: de vaarskalve-
ren van de beste koeien worden geselecteerd voor de fokrichting. Deze selec-

tie is voorlopig. Tijdens de opfok kan een dier zich zodanig ontwikkelen,
dat de oorspronkelijke bestemming gewijzigd moet worden en overheveling naar

de mesterijsector plaatsvindt. Op het einde van de opfokperiode - de dieren

zijn dan ongeveer 20 maanden oud - worden uit de overgebleven dieren de exem-

plaren geselecteerd die definitief geschikt worden geacht voor de melkveehou-

derij en de overige alsnog voor de mesterijsector bestemd. De geselecteerde

dieren echter worden bevrucht en na een drachtperiode van 9 maanden als vaars

opgenomen in 't koebestand. Van vaarskalf tot vaars vergt zodoende ongeveer

2,5 jaar. Na het afkalven komt de melkproduktie op gang. Zoals uit figuur 1.2

blijkt, bereikt de dagelijkse melkgift enige tijd na het kalven de top en

neemt dan met 't toenemen van 't aantal dagen vanaf de geboorte af.l)

1) P.D.P. Wood, Factors Affecting the Shape of the Lactation Curve in Cattle,
Animal Production, 11, 1969.
P.D.P. Wood, Algebraic Models of the Lactation Curves for Milk, Fat and
Protein Production, with Estimates of Seasonal Variation, Animal Pro-
duction, 22, 1976.
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Figuur 1.2. Het verloop van de melkgift gedurende de lactatieperiode.

melkgift
per dag

Aantal dagen na geboorte

De gemiddelde duur van een lactatieperiode wordt geschat op ongeveer 10 maan-

den. Enkele maanden na de geboorte van 't kalf kan een koe wederom bevrucht

worden. Vindt geen bevruchting plaats, dan stopt 't dier na verloop van tijd

de melkproduktie. Wordt 't wel bevrucht, dan zal 't na de geboorte van het

volgende kalf een nieuwe lactatieperiode beginnen. De tijd die verstrijkt

tussen 2 opeenvolgende geboorten - de tussenkalftijd - beslaat ongeveer 13

maanden. Gedurende de 3 maanden liggend tussen 't einde van de lactatieperio-

de en de geboorte van 't volgende kalf geeft een koe geen melk, zij staat dan

droog. Of een koe opnieuw bevrucht wordt, wordt bepaald door de prestaties

die zij geleverd heeft en de kwaliteiten die zij aan de dag heeft gelegd als-

mede haar geschiktheid een nieuwe lactatieperiode te beginnen.

Die koeien die i.v.m. tegenvallende prestaties, leeftijd en dergelijke niet

langer geschikt geacht worden voor handhaving in de melkveestapel worden niet

opnieuw bevrucht, maar verdwijnen naar de mesterijsector.

Tussen het tijdstip waarop een koe als vaars wordt opgenomen in de melkvee-

stapel en het moment van uitstoot ligt in Nederland tegenwoordig een periode

van ruim 4 jaar. Om de melkveestapel op peil te houden moet zodoende op jaar-

basis ongeveer 25~ van 't bestand vervangen worden. Gedurende de afgelopen 10

jaar is deze gemiddelde levensduur licht gedaald.l) Er bestaat geen twijfel

aan dat een verlenging van deze levensduur met bijv. 1 jaar economisch gezien

bijzonder aantrekkelijk is.2) Uit de omstandigheid dat deze desondanks niet

1) Jaarverslag Centrale Melkcontrole Dienst 1980.
2) J. Renkema en J. Stelwagen, De gebruiksduur van melkvee en zijn economi-

sche betekenis, Tijdschrift voor Diergeneeskunde, 102, afl. 10, il en 12,
1977.
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is opgetreden in de afgelopen 10 jaar, trekken wij de conclusie, dat een der-

gelijke verlenging niet realiseerbaar is. De gemiddelde levensduur wordt

blijkbaar in hoofdzaak door biologische factor?n bepaald.l)

Het feit dat toekomstige koeien een drachtperiode moeten doorlopen,

heeft belangrijke gevolgen. Op korte termijn d.w.z. voor de lengte van een

drachtperiode ligt de maximale omvang van de melkveestapel vast. Deze wordt

gegeven door het aan 't begin van de 9-maands periode aanwezige bestand aan

melkvee, vermeerderd met 't aantal stuks jongvee dat gedekt is en in de ko-

mende 9 maanden de melkveestapel binnenstroomt, en verminderd met de door

biologische factoren bepaalde uitstoot. Weliswaar kan de omvang van 't melk-

veebestand in theorie op korte termijn worden uitgebreid via de import van

koeien die aan de melk zijn of binnen korte tijd afkalven maar de veterinaire

wetgeving,m.b.t. de import van gebruiksvee verhindert dit.

Met een uitbreiding van de melkveestapel via de instroom van een groter aan-

tal vaarzen dan overeenkomt met de vervangingsbehoefte is zodoende een perio-

de van 9 maanden gemoeid. Daarbij gaan wij er dan nog vanuit, dat een zodanig

aantal stuks jong vee voor bevruchting beschikbaar is, dat een uitbreiding

mogelijk is. Is dat niet 't geval, dan vergt een uitbreiding meer dan 9 maan-

den tijd. Eenzelfde redenering geldt voor de situatie van inkrimping. Het te-

rugbrengen van de omvang van de melkveestapel via een verlaging van de in-

stroom van vaarzen tot beneden de vervangingsbehoefte vergt een periode van

minstens 9 maanden. Export biedt geen soulaas om de al vermelde redenen en

aangenomen mag verder worden dat zonder bruusk overheidsingrijpen of dramati-

sche ontwikkelingen als bijv. een tekort aan voer geen inkrimping van de melk-

veestapel via de versnelde uitstoot van nog produktieve dieren plaatsvindt.

Omdat op korte termijn het aantal aan de melkproduktie deelnemende

dieren vastligt, kan de omvang van de melkproduktie, 't produkt van gemiddel-

de melkgift en 't aantal produktiedieren, op korte termijn enkel via de ge-

middelde melkgift beinvloed worden. Pas op langere termijn is ook via inkrim-

ping of uitbreiding van de melkveestapel een verandering van de melkproduktie

mogelijk. In verband met dit onderscheid valt ons model van de melkveesector

uiteen in 2 submodellen. In het eerste worden de korte termijn aspecten in

beschouwing genomen en wordt een model voor de determinanten van de gemiddel-

de melkgift gepresenteerd. In het tweede submodel worden de determinanten van

1) D. Stellingwerf, De afvoerredenen en gebruiksduur van melkvee, Rijksuni-
versiteit Utrecht, Utrecht, 1977.



de omvang van het melkbestand aan de orde gesteld en een modellering gegeven
1)

van de investeringsproblematiek van de melkveehouderij.

~2. De specificatie van de melkgiftvergelijking

Op de melkgift per koe is een groot aantal factoren van invloed.
Binnen dit kluwen van inwerkende factoren kunnen enerzijds biologische en an-
derzijds economische determinanten onderscheiden worden. Bezien we allereerst

de biologische factoren die in dit verband van belang zijn.
Het produceren van melk is een ingewikkeld biologisch proces.2) De

afloop van dit proces wordt in hoofdzaak bepaald door de genetische kenmerken

van de koe en de kwaliteit en kwantiteit van het verstrekte voerrantsoen.

Binnen de voerinputs kan een onderscheid gemaakt worden naar ruwvoer als hooi,

kuil- en vers gras en snijmais en krachtvoer als granen. De indeling van een

willekeurige voerinput in één van deze 2 categorieën geschiedt aan de hand

van 't ruwvezelgehalte van de betreffende input. Voor een bevredigend verloop

van het produktieproces is het nodig, dat 't voerpakket aan een aantal eisen

voldoet. Deze eisen betreffen de samenstelling van 't pakket naar componenten

als mineralen, sporenelementen, vitaminen, eiwitten en energetische waarde.

Elk ruw- en krachtvoeder wordt gekenmerkt door een specifieke samenstelling

naar deze componenten. Voor een aantal componenten zijn kracht- en ruwvoeders

substituten. Van de totale kosten van 't voerpakket wordt 't grootste deel op-

1) Verg. voor een dergelijke dichotomie:
G.W. Ladd and G.R. Winter, Supply of Dairy Products by Iowa State Farmers,
Journal of Farm Economics, 1961.
G. Muller, Zur Anwendung der Markoffketten in der Analyse und Prognose
der Betriebsstruktur der Landwirtschaft, Berichte uber Landwirtschaft,
1967.
G. Muller, Die voraussichtlichen Entwicklungstendenzen der Rindviehhaltung
der Bundesrepublik Deutschland, Agrarwirtschaft, 1968.

M. Evans, Growth Models of Cattle Production under the Guaranteed Price
System, The Farm Economist, 12, 1971.

E.D. Ryll, Milchproduktion 1980 in den Lándern der BRD. Eine ókonometrische
Analyse, Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin, 1973.

A.J. Rayner, Investment Theory, Adjustment Costs and Milk Supply Response:
A Preliminary Analysis Presenting Regional Supply Functions for England
and Wales, Oxford Agrarian Studies, 4, 1975.
H. Doll, Analyse und Projektion der structurellen Veránderung der Milch-
erzeugung und Milchanlieferung in den einzelnen Regionen der Bundesrepublik
Deutschland, Braunschweig, 1977.

2) Zie voor een uiteenzetting hiervoor bijv. F, de Boer e.a., Cooperative Re-
search on input~output relations in cow milk production, OECD, Paris, 1969.



geroepen door de eiwit- en de energiecomponent.
In figuur 2.1 is de omvang van de melkgift als functie van de beschikbaar ge-

stelde hoeveelheid eiwit gestyleerd weergegeven.l) Daarbij zijn de overige

relevante voedingscomponenten constant genomen.

Figuur 2.1. Het verband tussen melkgift en verstrekte hoeveelheid eiwit.

Melkgift I

O A B Eiwitgift

In de von Liebig produktiefunctie van figuur 2.1 geeft 't lijnstuk OA aan,

hoeveel eiwit een koe nodig heeft voor onderhoud. Wanneer dit minimum over-

schreden wordt, resulteert uit een vergroting van de eiwitgift een rechteven-

redige toename van de melkgift. Economisch gezien is het echter niet zinvol

de eiwitverstrekking hoger op te voeren dan het niveau OB.

Een tweede biologische factor die van betekenis is voor de melkgift

per koe, is de leeftijd. In figuur 2.2 is een beeld gegeven van de melkpro-

duktie als functie van de leeftijd.

Figuur 2.2. De melkproduktie als functie van de leeftijd
Melkproduktie ~

Leeftijd in jaren

1) F. de Boer e.a, a.w.
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Eenzelfde relatie is natuurlijk ook van toepassing op de melkveestapel als

geheel.l)
Een derde factor die in dit verband van belang is, vormt het melk-

veeras waartoe een koe behoort.2) Tussen de rassen bestaan belangrijke ver-

schillen in melkgift en vet- en eiwitgehalte van de melk. Ter illustratie

hiervan is in onderstaande tabel de ontwikkeling van de melkgift en 't vet-

en eiwitgehalte van de 2 belangrijkste Nederlandse hoofdrassen, het zwartbon-

te Fries-Hollandse (FH) en het roodbonte Maas-Rijn-IJssel vee weergegeven.

Tabel 2.3. Gemiddelde produktie van het FH en MRIJ-ras.

FH MRIJ

jaar kg melk ~ vet ~ eiwit kg melk ~ vet g eiwit

1970 4499 4.03 3.33 4473 3.71 3.31

1971 4652 4.03 3.33 4598 3.72 3.30

1972 4771 4.05 3.36 4720 3.75 3.34

1973 4878 4.09 3.38 4870 3.81 3.37

1974 4885 4.09 3.36 4854 3.84 3.33

1975 4910 4.05 3.41 4898 3.79 3.39
1976 5082 4.09 3.39 5035 3.84 3.38

1977 5234 4.09 3.37 5106 3.84 3.34

1978 5356 4.10 3.38 5240 3.85 3.38

1979 5539 4.11 3.40 5417 3.87 3.40

1980 5502 4.12 3.37 5412 3.89 3.40

Jaarverslag Centrale Melkcontrole Dienst, 1980.

Samen beslaan het FH en MRIJ-ras tegenwoordig ongeveer ~à van de Nederlandse

melkveestapel. In de voorbije jaar is het aandeel van het MRIJ opgelopen
van ongeveer tot ~.3)

1) Verg. K. Cowling and T.W. Gardner, Milk Supply Response. An Interbreed,
Analysis, The Statistician, 1964.
R.E. Williams and R.T. Jones, Economic Relationships in Milk Production,
Journal of Agricultural Economics, 20, 1969.

2) K. Cowling and T.W. Gardner, a.w.
3) Jaarverslag Centrale Melkcontrole Dienst, 1980.
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Een volgende factor die van invloed is op de melkproduktie per koe

is de lengte van de lactatieperiode en duur van de tussenkalftijd.l)

Deze kunnen beinvloed worden door een tijdige en succesvolle inseminatie van

de koeien.
Verder heeft de periode van afkalven invloed op de melkproduktie.2) De hoogste

lactatieproduktie wordt bereikt door omstreeks oktober-november kalvende koei-

en en de laagste lactatieproduktie door koeien die omstreeks mei-juli afkal-
3)ven.

"De oorzaak van dit verschil in niveau voor verschillende afkalfperioden moet

gezocht worden in de verschillen in voedingsomstandigheden. De gunstige weide-

omstandigheden in de voorzomer hebben een stimulerend effect op de melkpro-

duktie. In de herfst daarentegen komen de koeien in de weide vaak tekort. Voor

de koeien die in voorjaar en zomer afkalven, vallen de gunstigste omstandig-

heden op een moment dat de melkproduktie toch al hoog is. De koeien die in

herfst en winter afkalven daarentegen ondervinden bij het ín de weide gaan
4) „

een nieuwe stimulans voor de melkproduktie.

Tenslotte is er de verbetering van de genetische kwaliteiten door de kunstma-

tige inseminatie van rundvee.5) Door het gebruik van diepvries-sperma van

stieren waarvan de vererving van factoren als melkgift, vet- en eiwitgehalte

en bijv. melkbaarheid op basis van een testprogramma is komen vast te staan,

kan gericht naar gewenste kwaliteiten en eigenschappen van melkvee toegewerkt

worden.

Van de biologische factoren die de melkgift van een individuele koe

of de gemiddelde melkgift van een nationale melkveestapel bepalen, zijn er

1) J. Ovinge, De bedrijfseconomische kant van de tussenkalftijd, Bedrijfsont-
wikkeling, 1979.

P.B. de Boer, Het afkalfpatroon in de Nederlandse melkveehouderij, Proef-

station voor de Rundveehouderij, Lelystad, 1977.

2) P.D.P. Wood, The Relationship between the Month of Calving and Milk Pro-

duction, Animal Production, 12, 1970.

R.E. Williams and R.T. Jones, a.w.

3) J. Dommerholt, Correctie van de melkgift van koeien voor verschillen in
leeftijd, seizoen en lactatiestadium, Verslagen van Landbouwkundige Onder-
zoekingen 844, 1975.

4) P.B. de Boer, a.w.

5) Zie voor een onderzoek van de betekenis van deze factor bijv.: R.R. Wilson
and R.G. Thompson, Demand, supply and price relationships for the dairy
sector, post world war II period, Journal of Farm Economics, 1967.
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een aantal zonder betekenis voor zover 't de beinvloeding van de omvang van

de gemiddelde melkgift op korte termijn betreft. Factoren als de samenstel-

ling van de melkveestapel naar ras, leeftijdsklassen en afkalftijdstippen

kunnen op korte termijn, d.w.z. tussen nu en 'n jaar, niet veranderd worden.

P9et de voor de korte termijn vastliggende omvang van de melkveestapel liggen

ook zij op korte termijn vast. Dat is echter niet 't geval met 't verstrekte

voerpakket. Op korte termijn kan zowel de omvang als de samenstelling van het

voerpakket veranderd worden en zodoende de omvang van de gemiddelde melkgift

beinvloed worden. Daarmee komen we bij de economische determinanten van de

melkgift per koe.

Zoals reeds werd opgemerkt, kunnen de voederinputs afhankelijk van 't gehalte

aan vezels ingedeeld worden in de categorie ruwvoer, bijv. hooi, vers gras,

snijmais en dergelijke, of de categorie krachtvoer, bijv. granen. Wordt 't

ruwvoer bijna helemaal binnen de rundveehouderijsector voortgebracht, voor 't

krachtvoer is zulks slechts ten dele 't geval. Een belangrijk deel van de

krachtvoerinputs in de rundveehouderij wordt buiten de sector geproduceerd of

is afkomstig uit importen.

Elk van de voederinputs kan een bijdrage leveren aan de voor melkproduktie

benodigde energie, eiwitten, vitaminen en dergelijke meer. Een bepaalde op-

bouw van het voerpakket naar componenten als eiwit, energiewaarde enz. kan in

het algemeen via meerdere combinaties van grondstoffen verkregen worden. Aan

de veehouder is de keuze van 't niveau waarop zich de eiwitvoorziening, de

energiewaarde en dergelijke van 't voerpakket gaat bevinden alsmede de samen-

stelling van dit pakket naar grondstoffen.l) Wij gaan ervan uit, dat deze

keuze, behalve van de mogelijkheden en omstandigheden waaronder de sector in-

puts voortbrengt dan wel van buiten de sector betrekt, afhankelijk is van de

1) Zie voor onderzoek dienaangaande bijv.:
E.O. Heady, J.A. Schnittker, N.L. Jacobson, and S. Bloom, Milk Production
Function, Hay~Grain Substitution Rates and Economic Optima in Dairy Cow
Rations, Iowa Agricultural Experimentation Station Research Bulletin 444,
1956.
E.O. Heady, N.L. Jacobson, J.P. Madden and A.E. Freeman, Milk Production
Functions in Relation to Feed Inputs,Cow Characteristics and Environmental
Conditions, Iowa Agricultural Experimentation Station Research Bulletin
529, 1964.
L.M. Hoover, P.L. Ke11ey,G.M. Ward, A.M. Feyerherm and R. Chadda, Economic
Relationships of Hay and concentrate consumption to Milk Production,
Journal of Farm Economics, 1967.
V. Ostergaard, Strategies for concentrate feeding to attain optímum
feeding level in high yielding dairy cows, National Institute of Animal
Science, Kopenhagen, 1979.
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relatieve profitabiliteit van de aanwending van de diverse grondstoffen met

elk hun specifieke betekenis voor componenten als eiwit enz.

Wij zullen de voederinputs niet elk afzonderlijk in de beschouwing

betrekken, maar volstaan met de onderscheiding ruwvoer-krachtvoer. Hoewel het

verbruik van ruw- en krachtvoer door het melkvee niet precies bekend is, kan

daar wel een benadering van worden gegeven. In tabel 2.4 is in kolom 2't be-

naderde verbruik van krachtvoer per melkkoe weergegeven en in kolom 3 de ont-

wikkeling van 't aantal melk- en kalfkoeien per 100 ha grasland en voederge-

wassen (incl. snijmais). Met deze laatste grootheid wordt 't verbruik van

ruwvoeder door de melkveesector benaderd, omdat met het op deze oppervlakte

gewonnen ruwvoer 't grootste deel van 't ruwvoederverbruik binnen de sector

wordt gedekt. De tweede reden dat slechts van een benadering gesproken kan

worden is dat de onder invloed van klimatologische omstandigheden wisselende

kwaliteit van 't gewonnen ruwvoer hier verwaarloosd wordt.

Tabel 2.4. Het verbruik van kracht- en ruwvoer in de melkveesector.

1970 11731) 140
1971 1170 141
1972 1271 146
1973 1453 154
1974 1583 159
1975 1630 162
1976 1855 164
1977 2056 163
1978 2096 167
1979 2189 173
1980 176

Uit tabel 2.4 komt naar voren, dat de krachtvoergift per melkkoe in de afge-

lopen 10 jaar aanzienlijk is toegenomen, terwijl de omvang van de per melk-

en kalfkoe ter beschikking staande oppervlakte voor de winning van ruwvoer,

en daarmee cet. par. 't verbruik van ruwvoer, is teruggelopen. Ook wanneer in

aanmerking wordt genomen, dat de hoeveelheid en de kwaliteit van de output

1) Verbruik van krachtvoer voor rundvee (incl. jong vee, paarden en schapen)
per melkkoe over de periode april~mei (ongewogen).
Landbouwcijfers, diverse jaren, Landbouw Economisch Instituut, Den Haag.
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aan ruwvoeder per ha in de afgelopen jaren is toegenomen, mag aangenomen wor-

den, dat ruwvoer ten dele vervangen is door krachtvoer. Daarmee is de procen-
tuele samenstelling naar herkomst uit kracht- dan we1 ruwvoer van de eiwit-
opname per koe, 't energieverbruik en dergelijke meer in de afgelopen 10 ja-
ren verschoven.

Zoals reeds werd opgemerkt, wordt 't binnen de melkveesector inge-

zette ruwvoer bijna helemaal binnen deze sector voortgebracht. Dat geldt niet

voor 't krachtvoer. Dat is voor een belangrijk deel afkomstig van buiten deze

sector. Met name is in dit verband de import van (voer)granen uit 't buiten-

land van belang. Ten dele wordt dit geimporteerde krachtvoer ingezet in zijn

kwaliteit van krachtvoer, ten dele vervangt 't ruwvoer. Aangenomen mag worden,

dat de omvang van 't binnenlandse areaal, waarover de melkveehouderij voor de

winning van ruw- en krachtvoer kan beschikken, bij gelijkblijvende prijs-

verhouding tussen melk- en akkerbouwprodukten op korte termijn níet of

nauwelijks veranderd kan worden en vastligt. Bij afwezigheid van importen zou

deze vastliggende omvang de maximale output aan voederinputs bepalen en daar-

mee de maximale uitbreiding van de melkproduktie op korte termijn begrenzen.

Voor zover 't echter mogelijk is via de importen op korte termijn op de ont-

wikkeling van de vraag naar krachtvoer, hetzij als zodanig hetzij als substi-

tuut van ruwvoer, vanuit de melkveesector te reageren, kan deze begrenzing

worden verschoven en daarmee de bottleneckwerking worden opgeheven.

We gaan er nu vanuit, dat de gemiddelde melkgift per koe in een pe-

riode t, mgkt, kan worden weergegeven door de volgende functie

mgkt - a0t.kgktlt.rakt2t~ (2.1)

a0t'alt'a2t ~ 0' alt } a2t ~ 1, waarbij kgkt staat voor de hoeveelheid ver-

strekt krachtvoer per koe in periode t en rakt voor de oppervlakte gras- en

voedergewassen per koe als benadering voor de ruwvoederverstrekking. Door te

eisen dat alt } a2t ~ 1 bereiken we dat de produktiefunctie wordt gekenmerkt

door afnemende schaalopbrengsten.i) Met de opneming van de krachtvoergift in

(2.1) als determinant van de omvang van de melkgift per koe sluiten we ons

aan bij eerdere onderzoekingen waarin 't belang van deze grootheid voor de

1) C. Chiang, Fundamental Methods of Mathematical Economics, 2 ed., McGraw-
Hill, 1974.



- 12 -

gemiddelde melkgift is komen vast te staan.l) De opneming van ruwvoer geschiedt

niet alleen omdat 't als zodanig betekenis bezit voor de melkproduktie maar ook

teneinde er rekening mee te kunnen houden, dat ruwvoer gesubstitueerd kan wor-

den door krachtvoer. De parameters a~t' alt en a2t staan voor de genetische

kwaliteiten van de melkkoe v.w.b. de omzetting van voer in melk voor een pe-

riode t. De index t is toegevoegd omdat deze coëfficiènten als gevolg van se-

lectie en veranderingen in de samenstelling van de melkveestapel naar melkvee-

rassen met 't verloop van de tijd veranderen. Voor een gegeven periode t lig-

gen zij echter vast.
Voor de korte termijn d.w.z. bij een gegeven omvang en samenstelling

van de melkveestapel ziet de melkveesector zich nu gesteld voor de vraag in

welke combinatie ruw- en krachtvoer voor de melkproduktie ingezet dienen te

worden. Wij gaan ervan uit, dat de sector zich daarbij laat leiden door de

relatieve profitabiliteit van de inzet van kracht- dan wel ruwvoer. Vanzelf-

sprekend moet deze combinatie technisch mogelijk zijn: de omvang van de kracht-

en ruwvoergift kan de opnamecapaciteit van de koe niet overschrijden noch mag

deze het voor onderhoud van de koe minimaal vereiste niveau onderschrijden.

Ook kan de per koe te verstrekken hoeveelheid kracht- en ruwvoer niet groter

zijn dan de hoeveelheid die per koe van 't beschikbare areaal ter beschikking

komt. I.v.m. de omstandigheid dat 't beschikbare areaal op korte termijn kan

worden uitgebreid via een vergroting van de import van voergranen en dat bo-

vendien ruwvoer kan worden vervangen door krachtvoer, gaan wij ervan uit, dat

de keuze zich beweegt binnen de grenzen gegeven door deze vereisten, maar

daardoor niet beperkt en~of bepaald wordt. De keuze hangt enkel van de rela-

tieve profitabiliteit van de inzet van kracht- dan wel ruwvoer af.

V.w.b. de in het onderhavige kader relevante prijzen, de prijzen van melk,

krachtvoer en ruwvoer op korte termijn, gaan wij ervan uit, dat deze niet va-

riëren met de omvang van de output aan melk en de input aan kracht- en ruw-

voer, maar daarvan onafhankelijk zijn. Met

1) R.E. Williams and M.T. Jones, a.w.
H.W. Halvorson, The Response of Milk Production to Price, Journal of Farm
Economics, 1958.
K. Cowling and T.W. Gardner, a.w.

G.W. Ladd and G.R. Winter, a.w.
D. Chen, R. Courtney and A. Schmitz, A Polynomial Lag Formulation of Milk
Production Response, American Journal of Agricultural Economics, 54, 1972.
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pmt : de verwachte prijs per eenheid melk voor periode t

pkgkt: de verwachte prijs per eenheid krachtvoer in periode t

prak : de verwachte prijs per eenheid ruwvoer in periode t
t

kan 't beslissingsprobleem van de melkveehouderij aan 't begin van een perio-

de t als volgt worden weergegeven.

max cpt - mgkt.pmt - kgkt.pkgkt - rakt.prakt

met inachtneming van de voorwaarde

mgkt - a~t.kgktlt.rakt2t

De eerste orde voorwaarden voor een maximum van (2.2) geven

a2t-1 pkgkt a2t prakt
~,n kgkt - 1-alt-a2t Qn a0taltpmt - 1-alt-a2t ~n a0taltpmt

alt pkgkt alt-1 prakt
1Cn rakt --

1-alt-a2t Rn a0taltpmt } 1-alt-a2t Rn a0taltpmt

(2.2)

(2.3)

(2.4)

(2.5)

Doordat wij hebben aangenomen dat alt n a2t ~ 0 en alt } a2t ~ 1, zijn deze
voorwaarden ook voldoende.

Substitutie van (2.4) en (2.5) in (2.3) levert nu als optimale omvang van de

melkgift per koe

a a1 } lt Qn a t 2t kn a fQn mgkt - 1-alt-a2t Qn a0t 1-alt-a2t lt 1-alt-a2t 2t

alt pkgkt a2t prakt
- R,n - Qn1-ait-azt pmt 1-alt-a2t pmt

(2.6)

Onder de gemaakte veronderstellingen wordt de optimale melkgift per koe in

jaar t bepaald door de verhouding van de verwachte output- en inputprijzen

alsmede de stand van de selectietechniek en de samenstelling van de melkvee-

stapel naar melkveerassen, weergegeven via de coëfficiënten a0t~ alt
en a2t.
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Als gevolg van de ontwikkeling van de prijzen van melk, kracht- en ruwvoer tij-

dens de periode alsmede onder invloed van de per periode wisselende kwaliteit en

kwantiteit van 't beschikbaar komende ruwvoer zal de aan het begin van de pe-

riode optimale combinatie van kracht- en ruwvoer niet gedurende de gehele pe-

riode gehandhaafd worden, maar voortdurend aangepast worden. Om deze reden

nemen we aan, dat de waargenomen melkgift per koe in periode t niet aan de

voor die periode verwachte prijsverhouding behoeft te worden gerelateerd,

maar aan de in die periode feitelijk gerealiseerde prijsverhouding. Tenslot-

te gaan we ervan uit, dat de veranderingen in de genetische kwaliteiten van

de gemiddelde melkkoe alsmede in de samenstelling van de melkveestapel naar
a3.t

ras gevat kan worden via de relatie a~t - a~ e , t- 1,2,..., terwijl de

2 andere parameters in de produktiefunctie constant blijven in de tijd. Met

inachtneming van deze veronderstellingen resulteert nu de volgende functione-

le relatie voor de beschrijving van de melkgift per koe in de tijd

a a
Qn mgkt - 1-al-a ICn a0 } 1-al-a Qn al } 1-a2-a ~n a2 f

1 2 1 2 1 2

a3 al pkgkt a2 prakt
} 1-a1-a2 .t - 1-a1-a2 Qn pmt - 1-a1-a2 2n pmt (2.7)

~3. De omvang van de melkveestapel

3.1. Inleiding

In het vorige hoofdstuk hebben we de determinanten van de omvang van

de melkproduktie op korte termijn in beschouwíng genomen en daarvoor een mo-

del voorgesteld. Kan de omvang van de melkproduktie op korte termijn enkel

via de melkgift per koe beínvloed worden, op langere termijn, d.w.z. op ter-

mijn van minstens 1 jaar, is zulks ook mogelijk via de omvang en de samen-

stelling van de melkveestapel. In dit hoofdstuk zullen deze lange termijn as-

pecten aan de orde worden gesteld en een modellering daarvan worden gegeven.
De omvang van de melkveestapel kan veranderd worden door de instroom

van vaarzen op te voeren tot onder of boven 't niveau dat overeenkomt met de

vervangingsbehoefte. Omdat de kosten en opbrengsten van een stuk melkvee over

zijn levensduur gespreid zijn, kan de melkveestapel als een kapitaalgoederen-

voorraad beschouwd worden en de instroom van vaarzen als bruto-investeringen.

De vaststelling van het niveau van de instroom van vaarzen vormt zodoende een
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investeringsvraagstuk.
Teneinde nu zicht te krijgen op de overwegingen op basis waarvan het

niveau van de instroom van vaarzen tot stand komt, nemen we een voor de melk-
veehouderijsector representatief bedrijf in beschouwing. Voor dit bedrijf for-

muleren we een meerperiodenmodel op basis waarvan een beslissing t.a.v. 't
niveau van de bruto-investeringen kan worden genomen. Daarbij gaan wij er van-
uit, dat 't bedrijf zich voor zijn beslissingen laat leiden door de cash flows

die door zijn beslissinqen worden gegenereerd. Daarbij zijn wij niet geïnte r-

esseerd in de uitkomst van de beslissingsregel die door 't bedrijf op basis

van het geformuleerde model kan worden afgeleid, maar in de variabelen die in

de beslissing een rol spelen alsmede de termijn waarop deze variabelen hun in-

vloed doen gelden. De door 't in beschouwing genomen bedrijf gehanteerde be-

slissingsregel verklaren we vervolgens voor alle ondernemingen binnen de melk-

veehouderij van gelding. Daarbij gaan wij ervan uit, dat al deze ondernemin-

gen zich voor hun beslissingen t.a.v. 't niveau van de bruto-investeringen in

melkvee op eenzelfde type model baseren. Natuurlijk houden we met de overgang

van een micro- op een sectormodel en de daarmee samenhangende aggregatiepro-

blematiek bij de modellering van de investeringsbeslissing van het in beschou-

wing genomen bedrijf al rekening. Zo moet bijv, de aan- of verkoop van vaar-

zen in het model buiten beschouwing blijven, omdat 't van eigenaar wisselen

geen consequenties voor 't niveau van de bruto-investeringen bezit, doch en-

kel voor zover 't de geldende modelparameters betreft.

Bij de modellering van de hier aan de orde zijnde investeringsproble-

matiek zullen we te werk gaan volgens de methode van de afnemende abstractie.

In deze studie geven we een model waar de melkveehouder in iedere periode

slechts t.a.v. één enkele variabele, nl. 't aantal dekkingen van pinken een

beslissing hoeft te nemen. Dit bereiken we op basis van de veronderstelling

dat in iedere periode eenzelfde aantal vaarskalveren op het bedrijf wordt ach-

tergehouden voor verdere opfok en dat de niet voor de fokkerij geschikte pin-

ken worden afgestoten. Na de resulterende beslissingsregel in het kader van

de investeringsliteratuur ingepast te hebben zullen we in een volgende studie

de situatie bezien waar vaarskalveren, behalve voor de f.okkerijrichting, ook

bestemd kunnen worden voor de mesterijsector. Ook verlaten we dan de veron-

derstelling, dat een melkkoe een vaste levensduur bezit. In die situatie

dient niet alleen m.b.t. het aantal pinken voor de fokrichting een beslissing

genomen te worden, maar moet ook bepaald worden welke aantallen pinken en

melkkoeien afgevoerd dienen te worden voor de slacht. In plaats van één be-

slissingsvariabele is er dan van vier beslissingsvariabelen sprake. In het

derde model tenslotte wordt de gehele mesterijsector geincorporeerd. Ook wor-
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den daar de consequenties die veranderingen in de omvang of samenstelling van

de rundveestapel met zich brengen voor de bezetting van de ter beschikking

staande produktiecapaciteiten als bijv. areaal en stalling meegenomen.

Tenslotte wordt daar omwille van een zo getrouw mogelijke weergave van de

werkelijkheid van deterministische op stochastísche modelparameters overge-

gaan. Via de keuze van de gehanteerde criteriumfunctie is gewaarborgd dat aan

de veronderstellingen voor de geldigheid van het first period certainty equi-

valent wordt voldaan.

3.2. Het basismodel

Het basismodel betreft een bedrijf, dat uitsluitend op de produktie

van melk met uit eigen opfok verkregen koeien gericht is. Voor zover instand-

houding en~of uitbreiding van de melkveestapel wenselijk wordt geacht, wordt

daartoe in iedere periode een aantal van de vaarskalveren die in die periode

geboren zijn uit de op het bedrijf aanwezige koeien en vaarzen voorlopig ge-

selecteerd voor reproduktie. Dit geselecteerde aantal is voor iedere periode

gelijk. Alle andere kalveren worden afgestoten voor de slacht. In iedere pe-

riode is het aantal door het bedrijf afgestoten kalveren zodoende gelijk aan

't verschil tussen het in die periode op het bedrijf geboren aantal kalveren

en het in die periode voor verdere opfok op het bedrijf achtergehouden aantal.

Zodra de geselecteerde kalveren de leeftijd hebben bereikt dat ze aan de re-

produktie kunnen deelnemen, ze heten dan pink, worden ze, voor zover ze nog

voldoen aan de selectiecriteria voor reproduktie, bevrucht. Na het voltooien

van hun draagtijd worden deze dieren dan als vaars opgenomen in de op het

bedrijf aanwezige melkveestapel. Die pinken die niet geschikt worden geacht

voor de fokkerij worden verkocht voor de slacht. Wanneer in de doorstroming

van kalf naar pink geen uitval en~of vertraging optreedt, stroomt in iedere

periode een even groot aantal dieren vanuit de categorie kalveren de catego-

rie pinken binnen. Het in een periode voor de slacht verkochte aantal pinken

is zodoende gelijk aan het verschil tussen de in iedere periode gelijke in-

stroom vanuit de categorie kalveren en 't in die periode bevruchte aantal

pinken. Verkocht voor de slacht worden ook die koeien die hun produktieve le-

vensduur hebben voltooid. Herhaald zij tenslotte dat door het bedrijf geen

kalveren, pinken, vaarzen of inelkvee aangekocht worden. Schematisch kan deze

gang van zaken als volgt worden weergegeven. De cirkel in deze figuur staat

voor 't moment waarop de beslissing m.b.t. de toekomstige omvang van de melk-

veestapel valt.
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Yiguur 3.2.1. Het basismodel.

Melkvee

Slachterijen

F--6Í Kalveren ~-----~I Pinken Vaarzen

In het hierna volgende kiezen we als periodelengte 't jaar. Nemen we

gemakshalve aan, dat de lactatieperiode en de droogstandperiode samen een

jaar beslaan, dan brengt een melkkoe zodoende één kalf per periode ter wereld.

T.a.v. de categorie pinken gaan we ervan uit dat tussen 't moment waarop een

pink voor de eerste maal bevrucht wordt en het moment van afkalven een perio-

de van een jaar ligt. Weliswaar bedraagt de draagtijd vanaf 't moment dat

drachtigheid wordt geconstateerd ongeveer 9 maanden, maar vaak blijkt bij pin-

ken na de eerste bevruchting geen drachtigheid op te treden en zijn dan 2 of

meer elkaar met een tussentijd van 3 weken opvolgende bevruchtingen voor no-

dig. Een pink die in deze periode voor de eerste maal bevrucht wordt, kalft

zodoende pas in de volgende periode.

V.w.b. de produktieve levensduur van melkvee gaan wij ervan uit, dat deze voor

alle dieren gelijk is en in de loop van de tijd constant blijft; ieder dier

voltooit een evengroot aantal lactatieperioden, zeg t. Dit brengt mee, dat in

iedere periode die jaargang vaarzen voor de slacht van de hand wordt gedaan,

die t perioden daarvoor voor de eerste keer gekalfd heeft.

De melkveehouder ziet zich nu iedere periode opnieuw voor dezelfde

vraag gesteld: hoeveel stuks van de pinken die in die periode geslachtsrijp

worden, zal hij laten bevruchten. Zodra dit aantal is vastgesteld, ligt ook

't aantal te verkopen stuks pinken vast, aangezien iedere periode eenzelfde

aantal vaarskalveren in de categorie pinken binnenstroomt. Natuurlijk kan de

beslissing van de veehouder in het heden niet los gezien worden van zijn be-

slissingen in het verleden, noch staan de toekomstige beslissingen los van de

huidige beslissing: zijn huidige beslissingsruimte is bepaald door zijn be-

slissingen in het verleden en bepaalt zijn toekomstige beslissingsruimte. We

veronderstellen nu, dat de melkveehouder vanaf tijdstip 0 voor T opeenvolgen-

de perioden een dergelijke beslissing moet nemen en op het einde van periode
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T de op dat moment aanwezige veestapel te gelde maakt, bijv, door overdracht

aan een bedrijfsopvolger. Bij het nemen van de beslissing t.a.v. het aantal

voor fokkerijdoeleinden aan te houden pinken laat hij zich leiden, zo veron-

derstellen we, door de relatieve rentabiliteit van de bestemming die aan pinken

gegeven kan worden: hij streeft naar maximalisatie van de contante waarde van

de cash-flows die door zijn beslissing worden gegenereerd. Voorlopig nemen we

aan dat de melkveehouder bij zijn beslissing geen rekening hoeft te houden

met zijn produktie-omstandigheden. Deze perken zijn beslissingsruimte niet in.
Voor 't tijdstip 0, 't starttijdstip, is de omvang en samenstelling naar jaar-
gangen van de veestapel gegeven.

T.b.v. de modellering van het bovenstaande beslissingsprobleem voe-
ren we nu de volgende grootheden in:
kt: 't aantal vaarskalveren dat in de període t, liggend tussen de tijdstip-
pen t-1 en t, op het bedrijf voor verdere opfok wordt achtergehouden uit de

in die periode geboren kalveren. Dit aantal is voor alle perioden gelijk:

kt - k t - 1,...,T (3.2.1)

pt: het aantal pinken dat in de periode t voor bevruchting of verkoop beschik-

baar komt. Deze pinken zijn - zo nemen we aan - een periode terug als kalf

voor verdere opfok geselecteerd. Hun aantal is voor alle perioden gelijk,

pt - p - k, (3.2.2)

dt: het aantal pinken dat in periode t voor de eerste maal bevrucht wordt,
t - 1, . ,T.
vt: het aantal drachtige pinken dat op tijdstip t op het bedrijf aanwezig is.

Onder de gemaakte veronderstellingen is dit aantal gelijk aan het aantal pin-

ken dat in de periode t voor de eerste maal bevrucht werd

vt - dt, t- 1,...,T, v~ gegeven, (3.2.31

ct: het op het bedrijf aanwezige aantal koeien op tijdstip t, t- 1,...,T,
c~ gegeven.
vct: het aantal koeien dat gedurende de periode t wegens 't beëindigen van de
produktieve levensduur verkocht wordt voor de slacht, t- 1,...,T.
Het aantal op het bedrijf aanwezige koeien op tijdstip t wordt nu gegeven door
't uitgangsbestand aan 't begin van periode t vermeerderd met de instromende
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vaarzen en de uitstroom van niet langer produktieve dieren.

ct - ct-1 } vt-1 - vct

Omdat onder de gehanteerde veronderstellingen

vct - dt-(ttl)

kan (3.2.4) ook geschreven worden als

t
ct - E dt-j

j-1

(3.2.4)

(3.2.5)

(3.2.6)

Op het starttijdstip, 't tijdstip 0, zijn de grootheden d~ t~m d-t zoals hier-

voor reeds werd opgemerkt, bekend.
vkt: 't aantal van de in periode t op 't bedrijf geboren kalveren dat in de-
zelfde periode voor de slacht verkocht wordt. Wij nemen aan dat iedere aan 't

begin van 'n periode aanwezig koe, voor zover ze althans niet voor de slacht
verkocht wordt, één kalf voortbrengt in die periode evenals iedere aan 't be-

gin van de periode aanwezige drachtige pink. Zodoende

vkt - ct-1 - vct f vt-1 - k (3.2.7)

vpt: 't aantal pinken dat gedurende de periode t verkocht wordt.
Dit aantal is gelijk aan de instroom in de categorie pinken van kalveren die
in de periode t-i voor verdere opfok werden geselecteerd verminderd met 't
aantal van deze dieren dat in període t voor de eerste maal bevrucht wordt

vpt - p- dt - k- dt (3.2.8)

Zoals opgemerkt laat de melkveehouder zich bij het nemen van beslis-

singen t.a.v. het voor de fokkerij te bestemmen aantal pinken in de verschil-

lende perioden leiden door de contante waarde van de cash flows die door zijn

beslissingen worden gegenereerd.
Inkomsten vloeien aan het bedrijf toe uit de afleveringen van melk,

de verkoop van kalveren en pinken en de uitstoot van koeien die hun produk-

tieve levensduur hebben voltooid. Wij nemen aan dat de inkomsten uit melk in

een periode t een functie zijn van het aan het begin van die periode aanwezi-
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ge aantal koeien voor zover die tenminste niet in de loop van de periode af-

gestoten worden alsmede van de instroom van vaarzen in die periode. De para-

meters in deze functie worden o.a. bepaald door de melkprijs. Met

It(ct-i - vct,vt-1): de inkomsten uit melk in periode t als functie van het

aantal aan de produktie deelnemende dieren in die periode,
pkt: de opbrengstprijs van een kalf in periode t,
ppt: de opbrengstprijs van een pink in periode t,
pct: de opbrengstprijs van een koe in periode t,
bedragen de inkomsten van het bedrijf in periode t, t- 1,...,T, zodoende

It(ct-1 - vct'vt-1) } pkt.vkt f ppt.vpt t pct.vct -

I(c - vc ,v ) f pk (c - vc t v - k) f pp (p - d ) f
t t-1 t t-1 t t-1 t t-1 t t

t pct.vct (3.2.9)

Op het einde van de laatste periode geeft de veehouder de bedrijfsvoering op.
De op dat moment aanwezige veestapel doet hij van de hand tegen de dan geldende
prijs van slachtvee. Zijn opbrengst op het einde van de beslissingsperiode

bedraagt zodoende

pkTf 1. k f 2(PP,Pf 1} pcTf 1) VT } pcTt 1' cT. ( 3. 2. 10 )

ervan uitgaande dat een vaars verkocht wordt tegen de helft van de opbrengst-

prijs van een melkkoe en een pink samen.
Uitgaven worden gedaan voor de aankoop van niet op het bedrijf voort-

gebracht voer, de aankoop van kunstmest, pacht, loonwerk en dergelijke inputs

meer. We veronderstellen dat de uitgaven in een periode t gerelateerd kunnen

worden aan het aantal vaarzen en koeien dat aan 't begin van de periode op

het bedrijf aanwezig is, het aantal vaarskalveren dat voor opfok achtergehou-

den wordt, het aantal pinken dat in de loop van de periode voor bevruchting

of verkoop beschikbaar komt en tenslotte 't aantal bevruchtingen. Kalveren

die niet voor verdere opfok bestemd worden, worden, zoals hiervóór al werd op-

gemerkt, onmiddellijk na de geboorte verkocht en worden om die reden hier

niet opgenomen. De uitgaven kunnen zodoende worden weergegeven m.b.v. de vol-

gende functie

Ut(k.p.dt'vt-1'ct-1)' t - 1,...,T. (3.2.11)
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De parameters in deze functie hangen af van de prijzen van de diverse inputs

alsmede van de gevolgde wijze van produceren.
V.w.b. de gedaante van de functies It en Ut gaan we uit van de vol-

gende veronderstellingen. Voor de functies It geldt, dat

aI aI

a(ct-lt- vct) ~ 0 en a~ttl ~ 0 (3.2.12)

Verder nemen we aan, dat It concaaf is. Dit is 't geval, wanneer de matrix

II a2lt a21t

a(ct-i - vct)2 avt-1 a(ct-1 - vct)

(3.2.13)

a21t a2lt
aVt-1 a(~t-1 - Vct) a~t-1

negatief semi-definiet is. Noodzakelijke en voldoende voorwaarde, opdat deze
matrix, de Hessiaan, negatief semi-definiet is, is, dat van de subdeterminan-
ten van deze matrix, ~Ckl, k- 1,2, er één gelijk is aan 0 en de andere een

waarde groter dan of gelijk aan 0 aanneemt.
Daarbij is Ck de matrix die men krijgt door de laatste 2-k rijen en kolommen
van de matrix (3.2.13) weg te laten. Onder deze veronderstellingen stijgen de
opbrengsten uit de afleveringen van melk zodoende ten hoogste proportioneel
met 't aantal aan de melkproduktie deelnemende koeien en vaarzen.
Voor de functie Ut houden we aan, dat

aU aU aU

act -
0, a~t ~ 0 en adt ? 0

t-1
(3.2.14)

Verder veronderstellen we, dat de functies Ut convex zijn. Dit is 't geval

t-1 t

wanneer de matrix
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a2 ut a2 ut a2 ut

2
act-1 avt-1 act-1 adt act-1

a2 ut a2 ut a2 vt

2
act-1 a~t-1 a~t-1 adt avt-1

a2 Ut a2 Ut a2 Ut

act-1 aat a~t-1 aat aat

(3.2.15)

positief semi-definiet is. Zulks houdt in, dat met 'n toenemend aantal stuks

rundvee in één of ineer categorieën de kosten nooit minder dan proportioneel

stijgen. Verderop wordt nader ingegaan op 't gedrag van de marginale kosten

en opbrengsten en worden de consequenties van veronderstellingen als con-

stantheid dan wel toe- of afname van de marginale kosten en opbrengsten aan

de orde gesteld.
Tenslotte veronderstellen we, dat alle, ook de toekomstige, opbrengst-

prijzen van melk, kalveren, pinken en koeien, de prijzen van de voor de voort-

brenging van deze outputs benodigde inputs alsmede de gevolgde wijze van pro-

duceren bekend zijn.
Met s de constante disconteringsfactor kan het beslissingsprobleem

van de melkveehouder nu als volgt worden samengevat.

T
max F:- E Rt{It(ct-1 - vct'vt-1) f pkt(ct-1 - vct t ~t-1 - k) f

t-1

t pp (p - d ) f pc .vc - U ( k,p,d ,v ,c )} tt t t t t t t-1 t-1

T 1
} S{pkTtl.k t 2(PcTtl } PP,I,tl)vT } pcTtl.cT}, (3.2.16)

uitgaande van de bekend veronderstelde startpositie van het bedrijf

dj - áj, j- 0,-1,...,-t (~ P) (3.2.17)

met inachtneming van de bewegingsvergelijkingen
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v - d
t t

ct - ct-1 } vt-1 - vct t- 1,...,T

en de voorwaarden

(3.2.18)

0 ~ dt ~ p t- 1,...,T (3.2.19)

M.b.v. (3.2.6) kan dit probleem worden herschreven in uitsluitend

de beslíssingsvariabelen dt. We krijgen

T t t
max F:- E St{It( E dt- ~dt-1) } pkt( ~ dt- - k) T

t-1 j-2 ~ j-1 ~
ttl

f pp (p - d ) f pc d - U(k,p,d ,d , }t t t' t-(ttl) t t t-1 j~2 dt-j)}
t

t ST{pkTt 1- k t 2(Pc~,t 1 t PPZ,~ 1) dT t pcTt 1
E d,I,- j} ( 3. 2. 20 )

j-1

onder de voorwaarden

0 ~ dt ~ p (3.2.21)

Uit (3.2.20) blijkt, dat een positieve waarde van dt weliswaar een verlaging
van de inkomsten in periode t inhoudt, maar daarentegen ook een bijdrage le-
vert aan het saldo van inkomsten en uitgaven in de perioden tfl tot en met
t t t.
De beslissing t.a.v. het aantal op te zetten vaarzen in periode t houdt zo-

doende een afweging in tussen inkomsten in deze periode en inkomsten in toe-
komstige perioden. M.b.v. het hier gehanteerde criterium ruilt de melkveehou-

der als het ware inkomsten in het heden af tegen inkomsten in de toekomst.
Het bovenstaand concaaf programmeringsprobleem kan worden opgelost

m.b.v. de stellïng van Kuhn en Tucker. Daartoe formuleren we de volgende
Lagrange-functie

T T
L- F f E al~t(dt - p) f E~2~t dtt-1 t-1

(3.2.22)

Voldoende voorwaarden voor de oplossing van dit programmeringsprobleem zijn

nu:
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1. De oplossing moet toegelaten zijn:

0 ~ dt ~ p, t- 1,...,T

2. De Lagrange-multiplicatoren moeten niet-negatief zijn

al~t ~ 0

a2~t ~ 0

av ttl
3. aL --pp - t(k,p,d .d . E d ) faat t aat t t-1 j-2 t-j

t E Rk{adttk ( E dtfk-j'dttk-1) } pkttk} t
k-1 t j-2

ttl k aUttk ttl
- E S {ad (k'p.dttk'dttk-1' E dtfk-j)}k-1 t j-2

tf 1
t s -pct~(tfl) t~l~t t~2~t - 0

(3.2.23)

(3.2.24)

(3.2.25)

t - 1,...,T - (tfl)(3.2.26)

aL aUt - tf 1

adt - -ppt - aat (k.P,dt'dt-1'j~2 dt-j) }

T-t az t
f E Sk{adtfk ( E dtfk-j'dtfk-1) t pkttk} t

k-1 t j-2

T-t k aUt}k tfl
- E S{ (k,p,d ,d , E d )} f

ad ttk ttk-1 tfk-j
k-1 t j-2

} ST-t.pcTtl t al,t t a2~t - 0, t- T-t,...,T-1 (3.2.27)
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~L aUT - - ttl

3d --ppT - 8d (k~p~dT'dT-1' E dT-j) t
t T j-2

1
} 2(pcTfl } PP,I,fl) t a1~T f a2~T - 0

4. Het produkt van voorwaarde en Lagrange-multiplier moet 0 zijn

al~t(dt - p) - 0, t- 1,...,T

a2~t dt - 0

(3.2.28)

(3.2.29)

(3.2.30)

Voor een willekeurige periode kan nu een drietal situaties onderscheiden wor-

den. In tabel 3.2.2 is het bereik aangegeven dat voor de variabelen dt, ~`1 t
en a2 t in deze situaties geldt.

Tabel 3.2.2. De 3 mogelijke constellaties.

~i,t
t~l ~2 t, ,

dt

d - 0 0 ~ 0
t -

0 ~ d ~ p 0 0t

d - p ~ 0 0
t -

(3.2.31)

In een groeitheoretische beschouwing kan een fraaie interpretatie

worden gegeven van de 3 mogelijke constellaties van de variabelen dt, ~l,t en

a 1) Hoe interessant zulks ook moge zijn, wij zullen daaraan voorbij gaan.
2,t'

1) Verg. voor een dergelijke aanpak bijv.
Th. Ludwig, optimale Expansionspfade der Unternehmung, Gabler Verlag,
Wiesbaden, 1978.
N. Derzko, S.P. Sethi and G.L. Thompson, Distributed Parameter Systems
Approach to the Optimal Cattle Ranching Problem, Optimal Control Appli-
cations and Methods, 1, 1980.
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Omdat 't ons hier enkel begonnen is om de afleidina van 'n direct inzichte-

lijke beslissingsregel voor de vaststelling van 't optimale niveau van de in-

stroom van vaarzen, zullen wij er van uitgaan, dat 't extreem van de functie

(3.2.22) bereikt wordt voor instromingsniveaus binnen, doch niet op de rand

van 't toegelaten gebied. Op basis van deze veronderstelling geldt, dat

al~t - a2~t - 0, t- 1,...,T (3.2.32)

Brengen we de toekomstige netto-opbrengsten in (3.2.26) naar 't rechterlid

dan krijgen we als voorwaarden

aU ttl
PPt } adt (k,P~dt~dt-1' E dt-j) -

t ]-2

t k Blttk tE S{ad ( E dttk-j~dttk-1) } pktfk}
f

k-1 t j-2

ttl k óUt}k ttl
- ~; S { (k,p,d ,d }ad t}k t-~k-1' ~ dtfk-j)

k-1 t j-2

} Stfl
pct}(ttl)' t - 1,...,T-(ttl)

en voor (3.2.27) en (3.2.28) eenzelfde uitdrukking. 1)

(3.2.33)

(3.2.33) belichaamt een welbekend micro-economisch principe. In het stationai-
~

re punt dt - dt waarvoor (3.2.33) geldt, zijn de marginale netto-opbrengsten

van de produktiefactor dt gelijk aan zijn marginale kosten. Dit houdt in dat

de inzet van een produktiefactor zolang moet worden opgevoerd tot de gelijk-

heid van marginale kosten aan marginale opbrengsten wordt bereikt. In de on-

derhavige situatie betekent dit dat de melkveehouder het aantal te dekken pin-

ken zodanig moet vaststellen dat de gedisconteerde netto-opbrengsten van de

laatst gedekte pink gelijk zijn aan de investeringsuitgaven voor deze pink.

De bovenstaande voorwaarden zijn voldoende, omdat de functie L uit

(3.2.22) op basis van de gemaakte veronderstellingen concaaf is. Zodoende is

de matrix met als elementen

1) Zie voor een vergelijkbaar resultaat: A.J. Rayner, a.w.
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t,k - 1,...,T (3.2.34)a2L
adt adk

~ ~ ~
negatief semi-definiet. In het stationaire punt (d1,d2,...,dT) wordt zodoende

een globaal en geen lokaal maximum bereikt.
Het stelsel (3.2.33) levert de beslissingsregel voor de vaststelling

van 't niveau van de bruto-investeringen in melkvee in de verschillende pe-

rioden. Wanneer de veehouder de instroom van vaarzen conform (3.2.33) vast-

stelt, realiseert hij vanaf een zeker tijdstip 'n optimale omvang van de melk-

veestapel, aangezien

t ~ ~
E dt-j - ct

j-1

- -1

~
waarbij ct de geldende optimale omvang van de melkveestapel weergeeft.

Benaderen we 't vraagstuk van de melkveehouder vanuit dit gezichts-
punt, dan kan deze optimale omvang, bepaald worden door het stelsel vergelij-
kingen á~ - 0, t - i,...,T, naar ct op te lossen.

t
Daarbij maken we gebruik van de omstandigheid, dat de bewegingsvergelijking
voor 't aantal stuks melkvee ( 3.2.4) kan worden herschreven tot

vt - cttl - ct t vt-t' t - 1,...,T

zodat

acl

en

avlt(k-1)t

(3.2.35)

(3.2.36)

avt-lf(k-1)t avtf(k-1)t -1, t- 2,...,T, k- 1,2,..., (3.2.37)
act - i, act -

Gemakshalve zullen we er verder vanuit gaan, dat

avT av,i, avT
--1. Dit impliceert dat - 1 en ac - 0 (3.2.38)

acl t kt ac2 t kt j

voor j- 3fkt, 4tkt,...,ttkt, k- 0,1,...,
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Het maximaliseringsprobleem kan nu als volgt worden weergegeven

T t
t v -) fmax G - E R{It(ct-1 - ~t-i-t' ct - ct-1 t-1-t

t-1

tf pkt(ct - k) f PPt(P - ctfl } ct - vt-t)

} Pct(~t-1-t) t

f v -, c - c t v -, c )} t- Ut(k,p,ct - ct-1 t-1-t ttl t t-t t-1

t ST{pkTtl.k t 2(PcTtl } PP,l,tl)~T } pcTfl'cT} (3.2.39)

uitgaande van de bekend veronderstelde startpositie van 't bedrijf

v. - v. (~ P), j- 0,-1,...,-t
J J -

en de voorwaarden

0 ~ c ~ t.p
- t -

(3.2.40)

(3.2.41)

Onder de veronderstelling dat't extreem bereikt wordt voor aantallen

melkkoeien binnen, doch niet op de rand van 't toegelaten gebied luiden de

eerste orde voorwaarden:

aI aU aI aU
f

acl - S{acl } Pkl } PP1 - a~l} t 62{acl - a~l}

CT~t] lfkt a~lt(k-1)t aUltkt a~lt(k-1)t} }
f E R {PPltkt~ acl - a~lt(k-1)t . acl

k-1

~T~t~ ~tkt a12tkt a~lt(k-1)t a~lt(k-1)tt c - . ft k~:l ~~
{avlt(k-1)t acl P 2tkt acl

aU2fkt a~lt(k-1)t } T 1 t c )aVT} - 0
- a~lt(k-1)t , acl } S{2(PPTtl P Ttl acl

(3.2.42)
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aG t-1 aUt-1 t ait aUt
ac - S {-PPt-1 - ac }} S{ac } Pkt t PPt - ac } f

t t t t

} Sttl{aIttl - aUtfl} t
act act

[(T-t)~t] t-itkt a~t-1T(k-1)t aUt-ltkt a~t-lt(k-1)t}{
} ~ S {PPt-ltkt' a~ - a~ ac

k-1 t t-lt(k-1)t t

[(T-t)~t] ttkt aitfkt a~t-lt(k-1)t a~tt(k-1)tf - t
} k~l S avt-lf(k-1)t. act PPttkt act

avt-lf (k-1 ) t aUtfkt a~t-lt (k-1) t}

} Pcttkt ' act - a~t-lf(k-1)t . act

- aUttkt a~tf(k-1)t} }
avtf(k-1)t - act

C(T-t)~t] ttltkt alttitkt a~tt(k-i)t t
} k~l S {avtf(k-1)t . act

avtt (k-1) t aUttltkt a~t t(k-1) t
} Pcttitkt act - avtt(k-1)t . act

}

T-t 1 aVT
t S {2 (pPTtl } PcTfl) ac }- 0, t- 2,...,T-1 (3.2.43)

t

aG T-1 aUT-1} }
acT - S {-PPT-1 - acT

aI aU

} ~T{acT } PkT } PPT - acT}
T T

} ST{- 2(PCTtl } PPTtl) } PCTtl} - g

t

(3.2.44)

Daarbij is met [ ] de entier-functie aangegeven.
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M.b.v. (3.2.42) t~m (3.2.44) kan nu voor ieder tijdstip t, t- 1,...,T de op-

timale omvang van de melkveestapel worden bepaald en op basis daarvan de op-

timale omvang van 't aantal dekkingen in iedere periode.

Bezien we tenslotte ter afsluiting van deze paragraaf de in het

stelsel (3.2.33) en (3.2.43) voorkomende functies nader. Allereerst dient op-

gemerkt te worden, dat de functies It en Ut, t- 1,...,T, toelaten een onder-

scheid te maken tussen de kosten t.b.v. de lopende produktie van melk en kal-

veren en de kosten t.b.v. de toekomstige produktie van melk en kalveren. In

het stelsel (3.2.33) wordt een beslissingsregel afgeleid voor het investe-

ringsgedrag van de melkveehouder en gaat 't om de kosten en opbrengsten van

de investeringen. In het stelsel (3.2.43) daarentegen worden de kosten en op-

brengsten van de produktie in beschouwing genomen. Dit onderscheid tussen in-

vesteringskosten en -opbrengsten enerzijds en produktiekosten en -opbrengsten

anderzijds gaat over in 'n scheiding, wanneer er tussen de investeringsactivi-

teit en de produktie-activiteit geen interactie aanwezig is. Voor het al dan

niet aanwezig zijn van interactie en de aard van deze interactie is de gedaan-

te van de eerste partiële afgeleiden van de functies die in de vergelijkingen

van 't stelsel (3.2.33) resp. (3.2.43) voorkomen van belang. Daarover wordt

uitsluitsel gegeven door de elementen van de matrices van tweede partiële af-

geleiden van de functies Ut resp. Vt:- It - Ut, t- 1,...,T.

Gemakshalve bezien we enkel de Hessiaan van de functie Ut en laten we de Hes-

siaan van Vt buiten beschouwing. De strekking van de hierna volgende redene-

ring wordt door deze beperking nl. niet aangetast. Wel zij in herinnering ge-

bracht, dat wij t.a.v. de functies Ut van de volgende veronderstellingen zijn

uitgegaan:

aU óU aU
t ~ 0 t ~ 0 t~ 0 verg. (3.2.14)

act-1 - ~ avt-1 - ~ adt -

alsmede 't positief semi-definiet zijn van de Hessiaan van deze functie.
Tussen de investerings- en de produktie-activiteit is geen interactie aanwe-
zig, wanneer de niet-diagonaalelementen van de Hessiaan van Ut.
a2U a2u
óc t ód en av t ad ~ beide gelijk zijn aan 0. In dat geval is de functie

t-1 t t-1 t
Ut additief separabel en kan zij weergegeven worden als Ut - Ul,t(ct-1'vt-1) }

U2~t(dt), waarbij Ul~t de kosten samenhangend met de produktie vat en U2~t de

kosten veroorzaakt door de investeringsactiviteit. Wanneer bovendien
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2 au
a 2t - 0, dan komt in de term adt uit ( 3.2.33), de marginale opfokkosten, in
aa tt

dit geval ad2't , de variabele dt niet voor als argument. De opfokkosten per
t

gedekt stuk jongvee variëren dan niet met de omvang van het aantal dekkingen,
a2ut

maar zijn daarvan onafhankelijk. Als daarentegen 2~ 0 is er wel sprake van
aat

met de omvang van het aantal dekkingen veranderende opfokkosten per gedekte

pink.
a2U

Is 2t ~ 0, dan nemen de opfokkosten per stuk toe bij een toenemend aantal
adt

a2U
dekkingen en wanneer 2t ~ 0 dalen deze opfokkosten.

adt

a2Ut a2Ut
Wanneer minstens één van de elementen ac ad en av ad van de Hessiaan

t-1 t t-1 t

van Ut ongelijk is aan 0, is er wel interactie tussen de produktie- en inves-

teringsactiviteit aanwezig. De functie Ut is dan niet zodanig separabel, dat

de kosten verbonden met de investeringsactiviteit los van de produktiekosten

au
staan. In de term adt uit (3.2.33) komt in dat geval naast eventueel de va-

t
riabele dt de grootheid ct-1 en~of vt-1 voor, zodat de investeríngskosten be-

invloed worden door de omvang van de melkvee- en~of vaarzenstapel. Omgekeerd

betekent dit ook, dat de produktiekosten de invloed ondervinden van de omvang
aU

van het aantal dekkingen, omdat in de term act uit (3.2.43), de marginale
t-1

produktiekosten, naast eventueel de variabele ct-1 de grootheid dt als argu-

ment voorkomt. In deze situatie is er behalve van directe investeringskosten,

de opfokkosten per gedekt stuk jongvee ook nog van indirecte investerings-

kosten sprake in zover nl. de investeringsactiviteit ook kosten oproept in

het produktiebereik. Of de totale investeringskosten per stuk, de directe en

indirecte kosten tesamen, constant zijn dan wel pro- of degressief toenemen
a2u

on vee, wordt be aald door de rootheid tmet het gedekt aantal stuks j g p g
ad2 .t

Eenzelfde redenering als hierboven werd gegeven voor de kostenfunctie Uf kan

mutatis mutandis ook opgesteld worden voor de functie Vf of E Vf.
t
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In de investeringsliteratuurl) worden de kosten die veroorzaakt wor-

den door een verandering in de omvang van de kapitaalgoederenvoorraad van de

ene op de andere periode wel aanpassingskosten genoemd. Daarbij wordt een on-

derscheid gemaakt tussen externe en interne aanpassingskosten. Van interne

aanpassingskosten is sprake, wanneer de output van de onderneming gevolgen

ondervindt van de aanpassing van de kapitaalgoederenvoorraad. De opneming of

afstoot van kapitaalgoederen legt dan beslag op inputs of capaciteit die ook

voor de voortbrenging van de output van de onderneming zou kunnen worden aan-

gewend. Extern heten aanpassingskosten, wanneer geen alternatief aanwendbare

capaciteit t.b.v. de verandering van de omvang van de kapitaalgoederenvoorraad

hoeft te worden opgeofferd. In de situatie met externe aanpassingskosten is de

totale kostenfunctie van de onderneming dan ook separabel in een produktie-

kostenfunctie enerzijds en een aanpassingskostenfunctie anderzijds.

Binnen de categorie interne aanpassingskosten wordt het separabiliteitsken-

merk gehanteerd voor een onderscheiding naar interne, separabele aanpassings-

kosten enerzijds en interne niet-separabele aanpassingskosten anderzijds.

Wanneer produktie- en ínvesteringsactiviteit in de onderhavige probleemstel-

ling beide beslag leggen op dezelfde capaciteit, bijv. 't ruwvoederareaal,

zodat de uitbreiding van de ene activiteit slechts ten koste van de andere

gerealiseerd kan worden, is er sprake van interne aanpassingskosten.

Van interne, separabele aanpassingskosten is sprake wanneer in de matrix
a2u a2u

(3.2.15) de niet-diagonaalelementen ac t ad en av t ad beide gelijk aan 0
t-1 t t-1 t

zijn. De aanpassingskosten omvatten in dat geval alleen de opfokkosten van ge-

dekte pinken. Het gedrag van deze opfokkosten wordt bepaald door het element

a2u
t k

aa2t
uit (3.2.15). Van interne, niet-separabele aanpassingkosten is spra e,

wanneer a2U a2U
één of beide elementen ac t ad en av t a d ongelijk aan 0 zijn. De interne

t-1 t t-1 t

1) Zie de (overzichts-) publicaties:
M. Nerlove, Lags in economic behavior, Econometrica, 1972.

F. Brechling, Investment and Employment Decisions, Manchester University
Press, 1975.
H.T. S6derstróm, Production and Investment under Costs of Adjustment, A
Survey, Zeitschrift fur Nationalókonomie, 1976.

S.J. Nickell, The Investment Decisions of Firms, Cambridge University
Press, 1978.
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aanpassingskosten omvatten in dat geval behalve de opfokkosten ook noa die

kosten die opgeroepen worden door de interactie van de produktie- met de in-

vesteringsactiviteit.
De relatie tussen de verandering in de omvang van de kapitaalgoede-

renvoorraad en de hoogte van de door deze verandering opgeroepen kosten wordt

gegeven door de aanpassingskostenfunctie. In onderstaande figuur zijn een

drietal mogelijkheden voor het verloop van deze functie weergegeven.l) De va-

riabele Inv. staat daarbij voor de mutatie in de omvang van de kapitaalgoe-

derenvoorraad en Ak(Inv.) voor de hoogte van de daarmee corresponderende kos-

ten.

Inv.

Situatie 1 wordt in de literatuur betiteld als de situatie met lineaire aan-

passingskosten, terwijl een verloop als 2 resp. 3 wordt aangeduid met de term

convex resp. concaaf. In geval 1 blijven de kosten per investeringsgoed con-

stant, terwijl deze in 2 en 3 niet onafhankelijk van de omvang van de veran-

dering in de kapitaalgoederenvoorraad zijn maar daarmee degressief afnemen

resp. progressief toenemen.
Van belang is nu de situatie met convexe aanpassingskosten. Op basis van een

dergelijk verloop van de aanpassingskosten kan onder bepaalde veronderstellin-

gen het zgn. stock-adjustment model worden afgeleid.2) Dit model houdt in dat

1) Zie voor andere mogelijkheden: F. Brechling, a.w.

2) Zie voor de daarbij gevolgde werkwijze en de daarbij gehanteerde veronder-
stellingen de publicaties genoemd onder voetnoot 1 pag. 32.
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in een periode t slechts een fractie ~7 van 't verschil tussen de optimale om-

vang van de kapitaalgoederenvoorraad, K~, en de aan 't begín van de periode

aanwezige voorraad, Kt-1, wordt overbrugd:

~
Invt - ~7 iK -

Kt-1)
(3.2.45)

De oorzaak daarvan is gelegen in de omstandigheid dat zonder een spreiding

van de uitbreiding van de kapitaalgoederenvoorraad over meerdere perioden de

kosten per eenheid investering hoger zijn dan de opbrengst van deze uitbrei-

ding. Juist door te spreiden kunnen opbrengst en kosten met elkaar in over-

eenstemming worden gebracht.

In de onderhavige situatie is van convexe aanpassingskosten sprake, wanneer

a2U a2Utt ~ 0 en~of ~
adt 8ct-1 adt

2

0 en~of a~Ut ad ~ 0.1)
t-1 t

1) Zie voor een vergelijkbaar resultaat: A.J. Rayner, a.w.
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