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De eerste uitbreiding van het basismodel.

3.3.1 Inleiding.

hebben we omwille van de

In de voorgaande studiel)

in beschouwing genomen,

een situatie met slechts één beslissingsvariabele
het aantal dekkingen van pinken in iedere periode.
veronderstelling,
tijd en gegeven is

inzichtelijkheid

Dit werd bereikt via de

dat de productieve levensduur van melkvee

constant in de

alsmede dat de veehouder in iedere periode

tal vaarskalveren uit de

nl.

eenzelfde

aan-

in diezelfde periode geboren kalveren op het bedrijf

achterhoudt voor opfok tot pink.

Na één periode,

overgegaan naar de categorie pinken,
gevonden worden voor de fokkerij,

worden

ze,

kalveren zijn

wanneer deze

voorzover ze nog geschikt

bevrucht en anders verkocht,

zo veronder-

stelden we. De bevruchte pinken echter voltooien een productieve levensduur
van t perioden en worden dan voor de

dat geen beslissing behoeft te worden genomen m.b.t,
len kalveren,
tussen

pinken en melkkoeien.

Zodoende is bereikt,

slacht verkocht.

de

te verkopen aantal-

De verkoop van kalveren vormt

't verschil

't aantal geboorten en het aantal kalveren dat op het bedrijf achter-

gehouden wordt en het verkochte aantal pinken is

gelijk aan de

in iedere

periode gelijke instroom vanuit de categorie kalveren verminderd met
tal dat definitief voor de fokrichting bestemd wordt.
verkochte aantal koeien tenslotte
perioden eerder in de fokkerij
bovengenoemde

ís gelijk aan

werd ingezet.

veronderstellingen,

waarmee,

een aanzienlijke vereenvoudiging van de
melkveehouder wordt bereikt,

Het in een periode

't aantal pinken dat

(t f

1)

In deze studie zullen we nu de

zoals in het volgende zal blijken,

investeringsproblematiek van de

laten vallen.

de instroom van vaarzen moet hij

't aan-

't niveau van

Niet alleen m.b.t.

nu een beslissing nemen,

maar bovendien

wordt van hem in iedere periode een beslissing verlangd m.b.t.

't aantal

stuks van de in de betreffende periode geboren vaarskalveren dat op het bedrijf voor opfok tot pink achtergehouden moet worden,

't aantal pinken dat

verkocht voor de slacht of bevrucht moet worden en tenslotte
melkkoeien dat voor de

1)

slacht bestemd dient te worden.

't aantal

In plaats van een
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is er nu van
situatie met één beslissingsvariabele, de instroom van vaarzen,
vier
een situatie met vier beslissingsvariabelen sprake. Zodra t.a.v, deze
variabelen een beslissing is genomen,

liggen,

gegeven een bepaald uitgangs-

resterende aanbestand, vanzelfsprekend de in de onderscheiden categorieén
tallen dieren vast. Schematisch kan deze gang van zaken als volgt worden
weergegeven.

De cirkels in de figuur staan daarbij voor de beslissing t.a.v.

de omvang van het aan te houden

(of af te stoten)

aantal vaarskalveren,

pinken en melkkoeien.
met 4
Figuur 3.3.1. De ontwikkeling van de melkveestapel voor de situatie
beslissingsvariabelen in schema.

Slachterijen

vaars-

koeien

vaarzen

pinken

kalveren

Verder zullen we de veronderstelling uit

't basismodel laten vallen, dat de

beslissingsruimte van de melkveehouder niet ingeperkt wordt door zijn productieomstandigheden.

Wij zullen deze omstandigheden expliciet meenemen en

eisen dat de beslissingen passen in het raamwerk gegeven door de beschikbare
capaciteiten van de productiefactoren areaal en stalling. Wel zullen we de
veronderstelling handhaven, dat door

't bedrijf geen vaarskalveren, pinken,

vaarzen of koeien kunnen worden aangekocht.
De beslissingen van de melkveehouder die hier aan de orde zijn,
'n ander karakter dan die,

om

de reactie op een gewijzigde prijsverhouding van melk

bij

een qua omvang en samenstelling gegeven veebestand,

slissing niet de aanpassing bij

die

in

~

2 behandeld werden.

van

een gegeven veebestand,

Ging

t.o.v.

't in

~

zijn
2

krachtvoer

hier betreft de bemaar de omvang en

samenstelling van het bestand zelf inet de consequenties vandien voor de
bedrijfsuitrusting,
van

~

2

het grondoppervlak en dergelijke.

gekarakter.iseerd worden

uitbreiding,

Kunnen de beslissingen

als beslissingen m.b.t,

inkrimping of wijziging

de

lopende productie,

in de samenstelling van de veestapel
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vormt de investeringsproblematiek van de melkveehouder.

3.3.2 De eerste uitbreiding van het basismodel.

In het basismodel zijn we ervan uitgegaan,
van de beschikbaar gekomen kalveren

dat in iedere periode

steeds k vaarskalveren werden geselec-

teerd voor verdere opfok en dat alle overige beschikbaar gekomen kalveren
Vanzelfsprekend was het achtergehouden aantal

werden verkocht voor de slacht.
vaarskalveren kleiner dan

't beschikbaar gekomen aantal vaarskalveren.

Nu het

aantal voorlopig geselecteerde vaarskalveren niet langer constant wordt genomen,

maar van periode tot periode kan gaan verschillen,

't geslacht

ter beschikking komende kalveren rekening worden gehouden:

van de

zijn gekomen.

Wel zullen we er,

dat de overige kalveren,

er kunnen

fokrichting worden bestemd dan er beschikbaar

nooit meer vaarskalveren voor de

gaan,

moet met

net als

in het basismodel,

van blijven uit-

niet-geselecteerde vaarskalveren alsmede

de

de stierkalveren, na de geboorte voor de slacht worden afgestoten:

zij worden

de
als nuchter kalf verkocht. De achtergehouden kalveren stromen door naar
categorie pinken en worden van daar uit verkocht voor de dood of bevrucht.
Omwille van

'n correcter weergave van de biologische feitelijkheid dan in

het basismodel stellen wij de
hoger.

leeftijd waarop een pink bevrucht kan worden

Dit bereiken we door de kalveren die in deze periode in de categorie

pinken binnenstromen pas in de daarop volgende periode voor bevruchting in
aanmerking te
model is,

laten komen.

Een verder verschil in vergelijking met het basis-

dat nu de beslissing tot

langer beperkt is tot koeien van
of kleiner dan één volledige

't verkopen van koeien voor de slacht niet

'n bepaalde

jaargang,

maar een aantal groter

jaargang koeien kan betreffen.

De beslissing

een koe op te ruimen wordt nu niet langer genomen op basis van de jaargang
waartoe

't dier behoort. Wij handhaven ons uitgangspunt, dat die koeien die

afgestoten worden,

in de betreffende periode geen kalf ter wereld brengen.

Op die manier nemen we in ons model de omstandigheid mee, dat de voornaamste
reden voor 't opruimen van koeien

't aanwezig zijn van reproductiestoornis-

sen is.l) Het loslaten van de vaste productieve levensduur van melkvee
heeft als gevolg, dat de melkveehouder de gemiddelde leeftijd van 't melkvee,
waarvan de betekenis voor de melkgift hiervoor aan de orde is geweest,

1)

Vergelijk

D.

Stellingwerf,

a.w.
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kan beinvloeden,
't aantal van de instromende vaarzen
van melkvee alsmede de leeftijd van
maar ook via de omvang van de afstoot
nu niet alleen via

de af te

stoten koeien.

in de tijd van de op het
T.b.v. de weergave van de ontwikkeling
voeren we nu in aanvulling op de hiervóór
bedrijf aanwezige categorieën vee
variabelen in.
gedefiniëerde grootheden de volgende
vaarskalveren dat in diezelfde periode
vvkt: 't aantal in periode t geboren
verkocht wordt,
~t

t - 1,...,T.
t- 1,...T, verkocht wordt

t,
't aantal pinken dat gedurende periode
voor de slacht.

dat in een periode per aan 't
Onder handhaving van onze veronderstelling,
voorzover die niet verkocht wordt
begin van die periode aanwezige melkkoe,
aan 't begin van die periode aanwein de betreffende periode, alsmede per
de ontwikkeling van de veestapel
zige vaars één kalf geboren wordt kan nu
worden weergegeven door het volgende
van 't in beschouwing genomen bedrijf
stelsel

differentievergelijkingen.

vct f vt-1) - wkt
kt - 2(ct-1 pt -

v

t

Pt-1 } kt-1 -

dt - vpt
,

t -

(3.3.2.1.)

1,...,T

- dt

vct
ct - ct-1 } vt-1 In matrixnotatie met de vectoren

Yt -~ kt, pt, vt,

X' -~ Wkt . vPt .
t
en de matrices

C1 -

0
Lo

0
0

ct~

.

dt . vct~

,

-1

0

0

0

-1

-1

1
2
0

2
0

2
0

0
1

0

0

0

1

0~

1 J

~

o

~

1

t C X
Y- C Y
1
t-1
2 t
t

C2 -

,

t- 1,...,T

(3.3.2.2.)
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of, in een weergave zoals wij die verderop zullen gebruiken,

Yt -

Yt-1

-

(3.3.2.3.)

(C1-E)Yt-1 } C2Xt

met E de eenheidsmatrix.
Dit stelsel bewegingsvergelijkingen geeft de ontwikkeling

in de tijd van de

verschillende categorieén vee op het in beschouwing genomen bedrijf,
voldaan is aan de hiervoor geformuleerde uitgangspunten.
houden in,

dat door het bedrijf geen kalveren,

pinken,

indien

Deze uitgangspunten

vaarzen of koeien

worden aangekocht van andere melkveebedrijven of anders dan voor de

slacht

worden afgestoten en dat de in een periode verkochte aantallen kalveren,
pinken en koeien niet groter kunnen zijn dan de voor verkoop beschikbare aantallen.

Ook dienen de kalveren die voor de fokkerij worden bestemd,

op

't

moment van bevruchting de voor voortplanting vereiste leeftijd te bezitten.
Het eerste uitgangspunt kan worden weergegeven via de voorwaarde

xt ~ o

(3.3.2.4.)

, t - 1,...,T

en de overige uitgangspunten via de voorwaarden

wkt

~ 2(ct-1

dt f vpt

- vct t

vt-1)
(3.3.2.5.)

~ pt-1

vct ~
- ct-1
In matrixnotatie

B1 Xt

~ B2

Yt-1'

t -

1,...,

(3.3.2.6.)

T

met

1

0

0

1

0 - 1
2
1
0

~o

0

0

en B2 -

1

1
2
0

1
2
0

0

0

1~

0

0

0

~0

De positie tenslotte vanwaaruit 't bedrijf start, veronderstellen we bekend
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YO - YO

De

(3.3.2.7)

(? 0)

(3.3.2.7.),(3.3.2.6)

ongelijkheden

Yt ~ 0

,

(3.3.2.4)

samen leveren

(3.3.2.8)

t - 1,...,T

gezegd zullen wij

Zoals

en

de veronderstelling bij

het basismodel dat

wordt door zijn
de beslissingsruimte van de melkveehouder niet ingeperkt
niet langer handhaven. We nemen
productie-omstandigheden in deze uitbreiding
beslissingen steeds
deze nu expliciet mee in de beschouwing en eisen, dat de
en de
't raamwerk gegeven door de aard van het productieproces
benodigde productiebeschikbare capaciteiten van de voor de bedrijfsvoering
passen

in

factoren,

grond en gebouwen.

Dit betekent,

gegeven bewegingsvergelijkingen

dat,

(3.3.2.2)

behalve met de in

en de geformuleerde uitgangspunten weerge-

(3.3.2.7),

rekening gehouden moet worden met

't beslag dat de diverse categorieën vee

leggen op de stalcapaciteit en de

geven

in

(3.3.2.6)

oppervlakte areaal
uit dat dit
aire

tot en met

die in het bedrijf

ter beschikking

staat. Wij

gaan ervan

capaciteitsbeslag weergegeven kan worden door de volgende

line-

relaties

A1 Yt-1 } A2 Xt ~ R
~
A3 Yt-1

Daarbij

(3.3.2.9)

t- 1,2,...T

(3.3.2.10)

~
~ } A4 Xt - g

specificeren de elementen van de vectoren A1

en A2

respectievelijk

respectíevelijk
A3 en A4 het beslag dat de diverse categorieën vee op grond
beschikbare capaciQebouwen legaen. De aan grond respectievelijk gebouwen
de bedrijfsvoering
teiten, k respectievelijk g, geven het kader waarbinnen
zich moet bewegen.

Wij

nemen aan dat deze capaciteiten binnen de hier in

beschouwing genomen beslissingsperiode constant blijven.
Bij
als

het nemen van deze beslissingen

in het basismodel,

houden dan wel
hij

leiden door de

laat de melkveehouder

zich,

relatieve profitabiliteit van het aan-

afstoten van de diverse categorieën vee en wel zodanig,

streeft naar maximalisatie van de

net

contante

waarde van de

dat

cash-flows

die door zijn beslissingen worden qegenereerd.

en de

van melk
Inkomsten vloeien aan 't bedrijf toe uit de afleveringen
naar 't
verkoop van kalveren en pinken en de afstoot van koeien die

voltooid. Bezien
oordeel van de veehouder hun productieve levensduur hebben

-~-

laten we de prijscomponent voorlopig

we allereerst de volumecomponent en
buiten beschouwing.

Op de omvang van de melkproductie van een veestapel is,

zoals we

hiervóór gezien hebben, een groot aantal factoren van invloed. Op de korte
termijn, d.w.z.

voor een qua aantal en kenmerken als bijvoorbeeld samenstel-

ling naar ras en leeftijdsklassen en afkalfpatroon gegeven melkveebestand,
kan de veehouder de hoogte van de productie beinvloeden via de bijsturing
van de gemíddelde melkgift per koe m.b.v. het verstrekte voerpakket. Op de
betekenis van met name de krachtvoergift in dit verband is hiervóór reeds
gewezen.

Op de hier relevante lange termijn komen er echter meer mogelijkBehalve via het te verstrekken voer-

heden tot beinvloeding binnen bereik.

pakket kan de melkproductie nu ook beinvloed worden door veranderingen aan
te brengen in het aantal aan de productie deelnemende dieren en in factoren
als de samenstelling naar ras en de leeftijdsopbouw van de melkveestapel,
de tussenkalftijd en

't gemiddelde afkalftijdstip en de inzet van geselec-

teerde stieren in de fokkerij.
eerbaar,

zodat de veehouder hieromtrent,

ductie deelnemende dieren,
Wij

termijn zijn al deze factoren vari-

Op lange

gaan ervan uit,

net als voor het aantal aan de pro-

een keuze kan en moet maken.

dat de betekenis van de tussenkalftijd en

in vergelijking met

afkalftijdstip voor de melkproductie verwaarloosbaar is
die van de andere genoemde
als de procentuele
merkt door

factoren.

't gemiddelde

Van grote betekenis

zijn echter

samenstelling van de melkveestapel naar ras,

zijn specifieke

gemiddelde melkgift,

alsmede

factoren

elk geken-

't effect op de

melkgift van selectie op productiviteit binnen de verschillende melkveerassen. Als gevolg van selectie en veranderingen in de samenstelling naar
ras wijzigt zich de gemiddelde productie per
wikkeling is natuurlijk marginaal:
mende vaarzen.

zij

koe.

Deze

"technische"

komt tot uitdrukking via de

ontinstro-

De verschillende jaargangen vaarzen worden gekenmerkt door

een verschillende productiviteit en voorzover vaarzen de plaats
afgestoten melkvee

is er sprake van niet-identieke vervangingl).

innemen van
De factor

technische ontwikkeling zou zodoende in het model meegenomen kunnen worden
bovenop de

factor

samenstelling naar leeftijdsklassen, een grootheid die

hierna in beschouwing zal worden genomen.

Omwille van een zo eenvoudig

1). Vergelijk W. van Hulst, De vervanging van duurzame productiemiddelen,
Stenfert Kroese, Leiden, 1973.
Replacement of
P.A. Verheijen Economic Interpretation of Models for the
3,
1978.
Research,
Journal
of
Operational
Machines, European
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leeftijdsfactoren technische ontwikkeling en
mogelijk model zullen wij de
mate
model opnemen. Ofschoon ook omtrent de
opbouw elk afzonderlijk in het
zullen wij
door de melkveesector wordt beslist,
van technische ontwikkeling
naar
incorporeren en slechts de samenstelling
deze desondanks als autonoom
de beslissingen van de melkveeleeftijdsklassen afhankelijk laten zijn van
sector.

zijn
voor de melkgift per koe hiervóór
Bij de afleiding van de vergelijking
van de genetische kwaliteiten van de
we ervan uitgegaan, dat de ontwikkeling
op productiviteit en verandá-.t
gemiddelde melkkoe als gevolg van selectie
3
,
gevat konden worden via de term a0e
ringen in de samenstelling naar ras
beslissingsperiode bedraagt de techt- 1,2,...T. Gemiddeld over de gehele
a(T-1)
dan
nische ontwikkeling in de melkgift per koe
- 1) ~
per
d - (e 3
T-1
1
meegenomen bij
factor technische ontwikkeling al hebben
zullen wij die hier verder buiten
de specificatie van de melkgiftvergelijking,
constante productiviteit van de verschilbeschouwing laten en uitgaan van 'n

periode.

Omdat wij

de

lende jaargangen vaarzen.

onderde technische vooruitgang geeft
Ter afsluitíng van de behandeling van
afgelopen 10 jaar opgetreden verschuistaande tabel een indruk van de in de
vingen tussen de voornaamste melkveerassen.
samenstelling naar ras van de Nederlandse
Tabel 3.3.2.1. De procentuele
de melkcontrole, over
melkveestapel, voorzover deelnemend aan
de jaren 1970-19801)

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

FH

77

73

71

MRIJ

21

25

27

1979

1980

G

1)

Dienst, pag. 109. Het percentage
Jaarverslag 1980 Centrale Melkcontrole
beschouwde periode van 59,0~ tot 68,6~
gecontroleerde koeien steeg in de
(Pag- 78).
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indicatie omtrent de veeverbetering d.m.v,

Een

geeft tabel 3.3.2.2,

hieronder.

Tabel 3.3.2.2. Aantal eerste inseminaties naar

1970 1971 1972 1973 1974
FH

.

HF

.

MRIJ

.

0,1

0,4

1,2

1343 1421

3.3.2.2. blijkt dat
't MRIJ-

(Amerikaanse)

(in ~)1)

1976 1977 1978 1979 1980

0,4

2,3

1,2

4,9

7,4

34,0 34,2 34,4 34,3 34,3 34,4 34,7 34,7

.

gunste van
Dit

0,3

1,1

Uit tabel

1975

( melk)ras van de stier

64,8 64,2 63,8 63,8 62,8 61,6 58,2 55,6

Overige
Totaal
(in 1000)

de kunstmatige inseminatie

1,3

1,4

1,4

1,4

1490 1549 1618 1641

't aandeel van

2,3

2,2

1649 1725 1817 1876

't FH-ras is teruggelopen

ten

en vooral het sterk opgekomen HF-(Holstein-Friesian)

ras.

ras wordt gekenmerkt door een belangrijk hogere melkgift

bij een wat lager vetgehalte.dan

"Het ziet er naar uit, dat

't FH-ras.

't percentage inseminaties, dat is uitgevoerd met

afsperma van Amerikaanse zwartbonte en roodbonte stieren slechts een zwakke
~~2)
spiegeling is van de invloed van deze stieren op de Nederlandse fokkerij.
De tweede factor die bepalend is voor de hoogte van de melkgift per
koe op lange termijn is de omvang en de
eiwit,

energiewaarde enz,

veronderstellen,

maar

't verstrekte voerpakket.

samenstelling daarvan naar

niet baseert op het pakket,
dat hij

zich daarvoor laat

het

leiden door een bepaald structureel pakket.

neren van grondstoffen als granen,

silage enz.

aan en betekenis voor de onderscheiden

1)

t.a.v.

leeftijdsklassen en

de omvang alsmede de opbouw

'n pakket naar componenten als eiwit en dergelijke meer.

reel pakket

lijkt redelijk te

dat hij op het moment van beslissen volgt,

Onder een structureel pakket verstaan we daarbij
van

Het

dat de veehouder zich voor zijn beslissingen

aantal stuks melkvee en de
derg.

van

samenstelling naar componenten als

in het algemeen op een

Via het combi-

met elk hun specifíeke bijdrage

componenten kan

zo'n bepaald structu-

aantal manieren gerealiseerd worden.

Jaarverslagen Kunstmatige Inseminatie bíj Rundvee, diverse jaren. Het aandeel van de K.I. in de voortplanting van 't rundvee steeg in de beschouwde
tot
~.
periode van

2) Jaarverslag K.I. bij Rundvee 1975~76, pag.

23.

-

10 -

hangt o.a. af van de proDe keuze voor een bepaald structureel voederpakket
de omstandigheden waarductiemogelijkheden voor de diverse grondstoffen en
en wellicht van de omvang
onder het bedrijf grondstoffen en melk produceer:,
onderhavige analyse nemen we nu
van de melkveestapel. In het kader van de
beslissingsperiode voor een bepaald
aan dat de veehouder aan het begin van de
t.a.v. aantal en
structureel pakket kiest en zich voor zijn beslissingen
op dit
samenstelling van de melkveestapel gedurende de gehele planperiode
dus geen verandepakket blijft baseren. Tijdens de planperiode brengt hij
pakket, bijvoorbeeld in
ringen aan in de omvang of samenstelling van dit
het bedrijf. Vanzelfreactie op een zich wijzigende melkveebezetting van
sprekend hoeft dit structurele pakket niet uit steeds dezelfde

grondstoffen

Alnaargelang de omin steeds dezelfde verhoudingen samengesteld te worden.
een oogpunt van vruchtstandigheden zulks wenselijk maken, bijvoorbeeld uit
voor het tot
wisseling, kan nu eens van deze combinatie van grondstoffen
dan weer
stand brengen van het structurele pakket gebruik gemaakt worden
grondstoffen zijn deels
gene combinatie van grondstoffen ingezet worden. Deze
beschikking staat,
afkomstig van het eigen areaal grond dat 't bedrijf ter
deels bijgekocht van andere bedrijven of geimporteerd.
Het vasthouden aan een bepaald
relevante

lange

structureel pakket in

termijn beslissingen houdt niet in,

't kader van de hier
dat dit pakket nu ook

in elke beslissings- of bedrijfsvoeringsperiode gehaald wordt.

Door omstan-

af te wijken. Voor
digheden kan de veehouder gedwongen zijn van dit pakket
de melkveestapel
zijn beslissingen t.a.v, de omvang en samenstelling van
structurele
blijft hij zich echter gedurende de gehele planperiode op dit
overige veecategorieën
pakket baseren. Ook voor zijn beslissingen t.a.v. de
structureel pakket.
baseert hij zich, zo veronderstellen wij, op een
melkproductie
Als derde factor die voor de hoogte van de gemiddelde
op

lange termijn van belang is,

stapel naar

hebben wij

leeftijdsklassen onderscheiden.

de samenstelling van de melkveeOnderstaande figuur geeft de

leeftijd.
hoogte van de melkproductie als functie van de
voren,

dat de productie van

ligt en dat de
bereikt wordt.

Hieruit komt naar

'n vaars belangrijk beneden die van een koe

top van de productie pas op een leeftijd van ongeveer

jaar

- 11 -

Figuur 3.3.2.3.

De melkproductie als

functie van de leeftijd.

melkproductie

leeftijd in jaren
De samenstelling van de melkveestapel naar leeftijdsklassen wordt bepaald
door de

instroom van vaarzen en de uitstroom van koeien die naar

't oordeel

van de veehouder hun productieve levensduur hebben beëindigd en daarom voor
gaan wij er daarbij vanuit,

de slacht bestemd moeten worden. Gemakshalve

afgedat vaarzen niet in dezelfde periode als waarin ze binnenstromen worden
stoten.

I.t.t.

de instroom die

leeftijdsklasse plaatsvindt,

in de laagste

is

de uitstroom niet tot één leeftijdsklasse beperkt. Uitstroming vindt niet
enkel vanuit de hoogste
leeftijdsklassen,

leeftijdsklasse plaats,

de laagste uítgezonderd,

ste deel van de uitstoot terug te voeren

mogelijk.

aan dat deze

fractie

Bedenkend dat

't groot-

is op biologische oorzaken gaan wij
in die periode aanwezige

ervan uit dat per periode een fractie van het
koeienbestand voor opruiming voor de

maar is ook uit alle andere

in aanmerking komt.

slacht

constant blijft in de

loop van de

tijd.

Wij

nemen

Of deze voor

opruiming in aanmerking komende koeien echter ook feitelijk opgeruimd worden,
hangt af van de beslissing van de veehouder.

Vanzelfsprekend brengt zulks

consequenties mee voor de gemiddelde melkgift.
Vatten wij

het bovenstaande kort samen,

dan wordt de melkgift per

koe op lange termijn onder de gehanteerde veronderstellingen bepaald door
gekozen structureel voerpakket,

't

de samenstelling van de melkveestapel naar

leeftijdsklassen alsmede de autonome

technische vooruitgang.

De melkproductie

wordt dan gegeven door het product van deze gemiddelde melkgift en het aantal
aan de productie deelnemende dieren.
dieren verstaan we

Onder de aan de productie deelnemende

daarbij het aan het begin van een periode aanwezige

aantal

melkkoeien voorzover deze niet in de loop van die periode verkocht worden
alsmede het aan het begin van een periode aanwezige aantal vaarzen.

Die

koeien die in de loop van een periode opgeruimd worden wegens het beëindigen

- 12 -

van hun productieve levensduur leveren zodoende geen bijdrage aan de melken kalverenproductie.
Net als in het basismodel nemen we
toekomstige,

opbrengstprijzen van melk,

tenslotte

kalveren,

aan,

dat alle,

ook de

pinken en koeien alsmede

voor de voortbrenging van deze outputs benodigde inputs

de prijzen van de

aan de melkveehouder bekend zijn.

Met

Ot(ct-1'

vt-1'

vct)

:

inkomsten uit melk i n periode t als

de

aantal aan de productie deelnemende dieren,
:

de opbrengstprijs van een kalf in periode t,

pp

:

de opbrengstprijs van een pink in periode t,

:

de opbrengstprijs van een koe in període t,

bedragen de inkomsten van het bedrijf in periode t,

Ot(ct-1'
of,

vt-1'

vct )

't

in de tijd,

pkt
t
pct

functie van

t- 1,...,T.,

t pkt.vkt f ppt.vpt f pct.vct

zodoende

(3.3.2.11)

met

Pit - [

0

,

P2t - IPkt.

Dt(Yt-1'

, 2 pkt , 2 pkt ~

PPt,

Xt)

Op het einde van de

0

~,

- 2 Pkt t Pct~

~
~
} Plt Yt-1 } P2t Xt

(3.3.2.12)

laatste periode geeft de veehouder de bedrijfvoering op.

De op dat moment aanwezige veestapel doet hij van de hand tegen de slachtveeprijs van de diverse categorieèn vee.

Zijn opbrengst op het einde van de

beslissingsperiode bedraagt zodoende met

~
k
P3,Tf1 -~ p~`t 1~ppTfl'

2(ppTtl } pcTtl )' pcTfl~

~
P3 , Tf-1 ~ YT'

waarbij we

er van uitgaan,

(3.3.2.13)

dat een drachtige pink verkocht wordt

helft van de som van de slachtwaarde van een melkkoe

tegen de

en een pink samen.

De uitgaven van het hier in beschouwing genomen bedrijf vallen uiteen

-

Enerzijds zijn er de uitgaven die opgeroepen worden door

in 2 categorieën.
voerpakket,

13 -

't

anderzíjds zijn er de uitgaven voor de ínstandhouding van de be-

schikbare productiecapaciteiten. Er worden echter geen uitgaven gedaan voor
de verwerving van een groter areaal

landbouwgrond,

stichting van nieuwe

de

bedrijfsgebouwen of de uitbreiding van de bedrijfsuitrusting qua machines

en dergelijke. Met dergelijke uitgaven zou een vergroting van de beschikbare
capaciteiten gemoeid zijn, en,

zoals opgemerkt, houden wij deze voorlopig

constant. Het voerpakket wordt deels door de veehouder op het bedrijf voortgebracht, deels is het afkomstig uit de aankoop van voermiddelen. Met de voortbrenging van voer op het eigen bedrijf zijn uitgaven voor kunstmest, pacht,
loonwerk, machinebrandstof en dergelijke inputs meer gemoeid. Het op het
eigen bedrijf gewonnen voer samen met
voerpakketten die hierv6ór bij

't aangekochte geeft de structurele

de behandeling van de melkgift per koe op

lange termijn ter sprake zijn gekomen.
Het lijkt nu niet onredelijk te veronderstellen dat het niveau van de uitgaven gerelateerd kan worden aan de veebezetting van
die wij

aan dit uitgangspunt geven,

is,

't bedrijf.

dat we aannemen,

De

inhoud

dat het niveau van

de uitgaven in een periode t bepaald wordt door de aantallen dieren die aan
't begin van periode t in de diverse categorieén aanwezig zijn,

loop van die periode verkocht worden voor de slacht

in de

tallen dieren die

door de aan-

capaciteit van de bedrijfsgebouwen en de oppervlakte land-

alsmede door de

bouwgrond die het bedrijf voor zijn bedrijfsvoering ter beschikking staat.
De uitgaven

in een periode t kunnen zodoende worden weergegeven m.b.v.

de

volgende functíe

R.

X t~

Kt(Yt-1'

t-

g),

(3.3.2.14)

1,...,T

De coëffiënten in deze

functie worden bepaald door de bekend veronderstelde

prijzen van de diverse

inputcategorieën alsmede de gevolgde wijze van produ-

ceren.
Voor de

functies Ot en Kt handhaven we de bij

het basismodel geín-

troduceerde veronderstellingen.

ao
{aYt
}
t-1

{

ao

t}
aXt

-ao

'

'

- [

- [

ao

ao

akt
,
t-1

t
,
awkt

ao

ao
]
act
t-1

,
apt
, avt
t-1
t-1

ao t , ao t, ao t
avpt

adt

avct

]

~ [ 0,
-

? [ 0, 0, 0, o] .

0, 0,

0 ] ,

(3.3.2.15a)

(3.3.2.15b)
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Verder

zodat de matrix

is Ot concaaf,

a2ot

a2o

aYt-1

aYt-laxt

a2ot

a2ot

axtaYt-1

axt

(3.3.2.15c)

negatief semi-definitief is.

Voor de functies Kt houden we aan,

aK

aK

{aYt

} - [
ákt
~
~c-1
t-1

aK

{

'

t}
axt

-

[

aK

t
a.,vkt'

aYt-1

aK

aK

aK

~
apt
t-1

avt
~
t-1

aK

aK

t
avpt ~

en dat deze functies convex zijn,

a2Kt

dat

t
aát'

aK

a

t ~
t-1

~ [ p,0,0,0]

t ]~[
0,
avct
-

0, 0,

0]

(3.3.2.16a)

(3.3.2.16b)

zodat

a2Kt
aYt-laXt
(3.3.2.1
a2xt

axtaYt-1

axt

semi-definitief

positief
we,

a2xt

is.

6c)

Op basis van deze veronderstellingen bereiken

dat de melkveehouder ten hoogste onder gelijkblijvende meeropbrengsten

opereert.
Het beslissingsprobleem,
weer gesteld ziet,

hoeveel vaarskalveren, pinken en koeien dienen er afge-

stoten te worden voor de
voor de

fokkerij,

waarvoor de veehouder zich iedere periode

slacht en hoeveel pinken dienen er bestemd te worden

kan nu als volgt worden weergegeven:

-

15 -

T
max
F X 1 , , , , }{T

E~t{Dt(yt-1'Xt)
t-1

-

~.9) } f

Kt(yt-1'Xt.

} Pl,t'yt-1

} P2,t'Xt }

(3.3.2.17)

ST {P3~T~-1'yT}

met inachtneming van de bewegingsvergelijkingen,

Yt -

het

(gegeven)

Clyt-1

t C2Xt

,

(3.3.2.18)

t- 1....,T,

uitgangsbestand van de diverse categorieèn vee,

y0 - y0

(3.3.2.19)

( ~ 0 ) .

de geformuleerde uitgangspunten,

B1Xt -

0,

B2yt-1 ~

(3.3.2.20)

t- 1....,T

het capaciteitsbeslag op bedrijfsgebouwen en de
oppervlakte

ter beschikking

staande

landbouwgrond,

Alyt-1

A3yt-1

f A2Xt ~ k

t- 1,...,T

(3.3.2.21)

~- A4Xt ~ g

t- 1r...,T

(3.3.2.22)

alsmede tenslotte de logische voorwaarden

Xt ~

0

,

t -

(3.3.2.23)

1,...,T

De maximalisatie van de functie
(3.3.2.18)

tot en met

(3.3.2.23)

vectoren Xt vormen daarbij

Y

t

( 3.3.2.17)

vormt een optimal control probleem.

(3.3.2.18)

tot en met

het discrete maximumprincipe.
geven,
deze

De

de besturing en de componenten van de vectoren

de toestandsvariabelen. Het extreem van

de voorwaarden

onder de voorwaarden

Wij

(3.3.2.17) met inachtneming van

( 3.3.2.23)

kan gevonden worden m.b.v.

zullen geen afleiding van deze stelling

maar volstaan met de korte opsomming van de voorwaarden die volgens

stelling noodzakelijk zijn voor een optimale oplossing.

Ook zullen wij niet ingaan op de vraag of er uberhaupt een oplossing bestaat
en of deze voorwaarden ook voldoende zijn. Voor dergelijke kwesties zij

- 16 -

literatuur.l)

verwezen naar de desbetreffende
...,T,

vormen we nu de volgende zgn.

Voor iedere periode t,

t-

1,

Hamilton - of uitgebreide Lagrange

functie:

H(Yt-1'

Xt'

nt' Mt'

st{Ot(Yt-1,Xt)

~rtt,

at, Tt)

} Pl,t Yt-1

.-

P2,t Xt - Kt(Yt-1rXti

}

~i

~3)} f

f
f nt {(cl-E)Yt-i
} c2Xt} } Mt {BiXt - B2Yt-i}
f~r

t

{A'Y
1 t-1

i. A'X
2 t

Q} f Q

t

f A'X
{A'Y
- g} f
3 t-1
4 t

(3.3.2.24)

f T~ Xt

de vector van cotoestandsvariabelen
-~~`l,t' ~2,t' ~3,t' ~4,t~
bij het stelsel bewegingsvergelijkingen (3.3.2.18) en (3.3.2.19) vormt en
waarbij ~t

] alsmede n
en Q
'
i
T
-[ T
T
T
T
t
t
2,t'
3,t'
4,t
'
t
l,t'
Mt -~Ul,t' 12,t' u3,t~
Lagrange-multiplicatoren behorend bij de voorwaarden (3.3.2.20),
de dynamische
(3.3.2.23),

(3.3.2.21)

en

(3.3.2.22).

De

eis dat de elementen van de vector Yt steeds niet-negatief moeten

is

in de bovenstaande Hamiltoniaan niet opgenomen,

Xt ~ 0 alsmede

B1Xt ~ B2Yt-1

omdat met YO ~

zijn,

0,

ook Yt ? 0'

1). Zie bijvoorbeeld:
A. Bensoussan, G. Hurst and B. N~slund, Management Applications of
Modern Control Theory, North Holland, Amsterdam, 1974.
G. Hadley an3 M.C. Kemp,
Holland, Amsterdam 1971.

Variational Methods

in Economics,

North

M.D. Intriligator, Mathematical Optimization and Economic Theory,
Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1971.
P.P. Varaiga, Notes on Optimization,
New York, 1972.

Van Nostrand,

Reinhold Company,

-
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Het discrete maximumprincipe houdt nu

't volgende

in.

Laat de vectoren

Y~, Y2,..,YT de ontwikkeling van de toestandsvariabelen weergeven, die corres~! t
pondeert met de instelling van de stuurvariabele~n op het niveau X1,X2,...,
XT en waarbij voldaan is aan de voorwaarden (3.-.2.18)

tot en met

(3.3.2.23).

Noodzakelijk, opdat X~, X2,...,XT de functie maximaliseert, is nu, dat er
~
t
~
vectoren van co-toestandsvariabelen, n~, nl,..., n,r, en van dynamische
~e
~t
~e
~e
~F
~t
~1' ~2'~~~' ~T' al' c2" "' aT'
volgende voorwaarden wordt
zodanig dat aan de
~e
!
M1, M2,...,

Lagrange-multiplicatoren,
Ti,

TT bestaan,

T2,...,

~E
MTr

voldaan.

1.

ax
x
~
a~tl~ - Yt - Yt-1

t -

(3.3.2.25)

1,...,T

waarbij
{aH

I}'

ant :

2.

- aYH

t-1

-~

aH

I~

aal~t ~e

aH

aH

aH

aa2~t~~' aa3~t~~' aa4,t~~1

~~ - n~ - nt-1

' t - 1,...,T

(3.3.2.26a)

aF
~
aYT~x - AT '

(3.3.2.26b)

waarbij F gegeven wordt door

3.

(3.3.2.27)

Yó - Yg

4. De Hamiltoniaan

t
(3.3.2.24) bezit voor Xt - Xt,

t
max
H(Yt-1'
Xt

H(Yt-1'

5,

(3.3.2.17).

aH
aM ~~ ~ 0
t
aH

~

O

a ~r t ~t -

aH ~
aa

t

~t ~ 0

~
~
Xt' At, Mt,

~
~
~rt, c1t,

~
Tt)

Xt'

~t~

Tt)

nt' Mt~

ct'

t - 1,...,T een maximum.

-

(3.3.2.28)

, t- 1,...,T

(3.3.2.29a)

,

t - 1,...,T

(3.3.2.29b)

,

t a

(3.3.2.29c)

1,...,T
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6.

7.

M~ ~ 0
t -

(3.3.2.30a)

~r~ ~ 0
t -

(3.3.2.30b)

6~ ~ 0
t -

(3.3.2.30c)

Tt ~ 0

(3.3.2.30d)

diag

{

Mt}.

~~ - 0

aM

,

t -

(3.3.2.31a)

1~...,T

t

waarbij diag {Mt} een 3 x 3 matrix met op de hoofddiagonaal de elementen
~
~
~
ul~t, u2~t en u3~t.

ax ~
a ~r

t

. n~t - o

~e

~~ . at - o
aQ
t
diag {Tt}

.

t - 1,...,T

(3.3.2.31b)

, t- 1,...,T

(3.3.2.31c)

,

~x - 0

aT

,

(3.3.2.31d)

t- 1,...,T

t
levert nu de volgende

De uitwerking van deze stelling voor (3.3.2.24)

stelsels van noodzakelijke voorwaarden. Omdat de in (3.3.2.24) voorkomende
functies volgens veronderstelling concaaf zijn,

zijn deze voorwaarden ook

voldoendel)

Yt -

1.

Yt-1 - aAt

-(C1-E)Yt-1

(3.3.2.32)

} C2Xt

Steeds moet voldaan zijn aan de bewegingsvergelijkingen.

2.

De

ontwikkeling van de co-toestandsvariabelen wordt gegeven door

A

1)

t

- l1

t-1

St{aot(Yt-l,Xt)
-- aH
-aYt-1
aYt-1

~ P

l,t

t

Verg. O.L. Mangasarian, Sufficient Conditions for the Optimal Control of
Nonlinear Systems, SIAM Journal of Control, 4, 1966.
J.I. Kamien and N.L. Schwartz, Sufficient Conditions in Optimal Control
Theory, Journal of Economic Theory, 3, 1971.
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-

axt(Yt-1
aY
' xt,R,4)

} -

(~1-E)~,~t t B2 Mt -

ntA1

- atA3

(3.3.2.33a)

t-1
Op tijdstip T moet voldaan zijn aan de conditie

AT -

T
aF
aYT - B {P3~Tt1}

(3.3.2.33b)

De betekenis van deze co-toestandsvariabelen bezien we verderop.

3.

(3.3.2.34)

YO - YO

De optimale ontwikkeling van de diverse categorieën vee tijdens de planperiode moet starten vanuit de gegeven veronderstelde startpositie van

't

bedrijf.

4. De noodzakelijke, en in dit geval ook voldoende, voorwaarden voor 't
bereiken van 'n maximum in iedere periode luiden als volgt:

ao
axt
- ax } f c2 nt -~ BiMt f
axt - st{P2,t } axt
t

5.

t~rt.A2 f atA4 f Tt - 0

(3.3.2.35)

aH

(3.3.2.36a)

aM t - Blxt - s2Yt-i ` o
aH

t

aH
aQt

A2Xt - JZ ~ 0

(3.3.2.36b)

~
~
- q ~ 0
- A3Yt-1 } A4xt
-

(3.3.2.36c)

- AlYt-1 }

De stuurvariabelen moeten voldoen aan de geformuleerde uitgangspunten

6. De dynamische

Lagrange-multiplicatoren moeten niet-negatief zijn.

(3.3.2.37a)

(3.3.2.37b)

(3.3.2.37c)
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T

7.

(3,3.2.37d)

0

~
t -

Het improduct van de

dynamische Lagrange-multipliers en de ermee corres-

ponderende voorwaarden moet gelijk zíjn aan

diag

~t,

{Mt} 8M

a~

t

-~t {IaiXt f

aH
{Tt}

aT

(3.3.2.35)

de

alsmede

- diag

{Tt}.Xt -

(3.3.2.38d)

0

t
spelen niet enkel kosten- en opbrengstoverwe-

blijkt,

zoals

in

't basismodel,

via de multiplicatoren ook de geformuleerde uitgangs-

't beslag op de productiefactoren grond en gebouwen meegenomen.
'n inzichtelijke beslissingsregel is daarmee in vergelijking

afleiding van

met

(3.3.2.38c)

in de beslissing van de veehouder,

maar worden daarbij

De

(3.3.2,38b)

- Q} - 0

aat - at {A3Xt } A4Yt-1 - g} - 0

gingen een rol

punten

A2Yt-1

aH

diag

Zoals uit

(3.3.2.38a)

0
- diag {Mt}{B1Xt - B2Yt-1} -

t

at'

0.

aanmerkelijk gecompliceerder.

't basismodel

Beperken we ons omwille van

eenvoud voorlopig tot één enkele periode en laten we de ontwikkeling over

de perioden van de variabelen voorlopig buiten beschouwing,
volgende

constellaties

onderscheiden worden,
zich

tussen deze

van de grootheden Xt,
verg.

(

).

2 uitersten bevindt

Tt,

Mt,

dan kunnen de

~rt en Qt als uitersten

De waaier van mogelijkheden die

laten we gemakshalve buiten beschouwing.

Tabel 3.3.2.3. De uiterste constellaties.

Xt

Tt

~ 0

0

0

~ 0

~t

6t

Mt

0

~ 0

~ 0

~ 0

~ 0

~ 0

~

De eenvoudigste situatie is nu die, waarbij de stuurvariabelen een positieve
waarde aannemen,
(3.3.2.22)
gelijk

zodat Tt - 0,

niet bindend zijn,

zijn aan 0.

en de voorwaarden

(3.3.2.18)

tot en met

zodat de daarmee corresponderende multipliers

In dat geval gaan de hierboven geformuleerde stelsels

- 2i -

(3.3.2.32)

tot en met

over in de volgende stelsels.

(3.3.2.38)

(3.3.2.39)

Yt -

{C1 - E}
Yt-1 Yt-1 } C2xt

nt -

st{aYt
f Pl~t - aYt }-{cl - E}~nt
nt-1 -t-1
t-1

ax

ao

T

(3.3.2.40b)

nT - a {P3,Tt1}

(3.3.2.41)

YO - YO

t

aot

aKt

- axt }tc~2 n t -o
s{P2,t } axt
Het stelsel

(3.3.2.39) tot en met

(3.3.2.42)

is een voorbeeld van een twee-

(3.3.2.42)

Voor t- 1 is Yt-1 bekend en voor t- T nT.

puntsrandwaardeprobleem.l)

Uit

(3.3.2.40a) volgt:
t

aOt

aKt

nt-1 - S{aYt-1

M.b.v,

} Pl~t - aYt-1

~

(3.3.2.43)

} Clnt

nt - RT
volgt nu
{P3,Tf1}

nt -

a0,
E s~fl {cl}j-t{ aY}1 } Pl,jfl j-t
T-1

J

aK.

aY}1} f
J

T-t
} ST

(3.3.2.44)

{C1}

aot
S {P2,t } aXt

(3.3.2.44)

P3 Ttl

gesubstitueerd in

t

1)

(3.3.2.40a)

(3.3.2.42)

aK

levert

T-1

sjtl {cl}j-t.
} c2 [ E
axt}
j-t
t

Vergelijk bijvoorbeeld A.E.
Wiley, 1975, p.45.

Bryson and Yu-Chi Ho,

Applied Optimal Control,
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t ST{C'}T-t p
{a~jtl
~- 0
t P
- a-~1}
1
3,Tt1
aY.
aY.
l,jtl
J
7

(3.3.2.45)

M.b.v.
2ottjtl
aXt

- Dj

a~ttjtl
aYtt
~
J

j- 0,..., T-t-1

t- 1,...,T,

(3.3.2.46)

waarbij
akttj
avvkt

apttj
awkt

akttj
a~pt

apttj
a"pt

D.
7

akttj
adt

ak

tt

kan

(3.3.2.45)

~

t

aVCt

{P21t t

ax

awkt

a~ttj
a~pt

acttj
a~pt

avttj

act}j
adt

avttj

acttj

a~~t

a~ct

aot

aXt

t } t s

aKt

T-1

t

j-t

t
ax }

E

sJ

t1

a~ tl

{ ax

t

t

)
a(P1 t1Y

ax t

J

t

,

T a(P3,Tt1YT

(3.3.2.48)

- o

ax t

Wanneer de stuurvariabelen een positieve waarde aannemen en de
(3.3.2.18)
stel de

(3.3.2.47)

herschreven worden tot

aKjtl

-

awkt

adt

apttj

avct

acttj

- c2 {ci}J

apttj
adt

~

avttj

tot en met

(3.3.2.22)

niet-actief zijn,

stuurvariabelen op een zodanig niveau

in,

restricties

luidt de beslissingsregel:
dat gelijkheid van margi-

nale opbrengsten en kosten wordt bereikt.
Bezien we nu voor deze situatie de betekenis van de co-toestandsvariabelen.
van de

Laat F~ de waarde van de criteriumfunctie geven bij

stuurvariabelen volgens

verloop van de

(3.3.2.48)

toestandsvariabelen.

en het daarmee

de

instelling

corresponderend
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T
E

F~ -

St{O

t-1
f ~

T

t

(Y~

t-1

,
{p3,Tt1

,X~)

t

i~ P'

l,t

Y~

t-1

f P'

X~ - K(Y~

2,t t

t

t-1

,X~,

t

R,,g) } f

~
YT}

We definiéren nu

F~ (yt)

-

T-1
E

j-t

s3 {Ojtl

- K.
(Y~,X~
~
~fl
~
jfl

F~(Yt)

geeft de

(yj'X'j~fl )} pl . t Y~
J
] } p2 . t X~fl

~rg)} f ST

( maximale)

{p~
3,Tf1

}

(3.3.2.50)

y~}
T

netto-opbrengst over de periode liggend tussen

de tijdstippen t en T, wanneer vanaf tijdstip t tot en met tijdstip T het
optimale niveau van de stuurvariabelen volgens

( 3.3.2.48)

wordt aangehouden

en de toestandsvariabelen het dienovereenkomstig traject doorlopen.

Natuurlijk

hangt deze waarde af van het niveau van de toestandsvariabelen waarmee op
tijdstip t gestart wordt.

M.b.v.

( 3.3.2.50)

gevolgen zijn van veranderingen in deze startwaarde.
veranderingen in de
j
- C1

Yt}

welke de

kan worden nagegaan,

De betekenis van kleine

startwaarde wordt, met gebruikmaking van

Yt t

~

t}~
ttj-k
E
C1
C2Xk
k-tf 1

(3.3.2.51)

gegeven door
T-1
aYt

{F~(Yt)} -

aYt ~{j~t S,}1{pjfl(yj~Xjtl)

-Kjfl(YjrXjtl~Q~g)}}t

ST {P3
Ttl

YT}~

a(pl,j-~lyj )
3Yt

T-1
]Ft sjfl {~i}j-t

ao,
aK.
}
-~}
t
a
{aYttl
Pl.~tl

} ST {Ci}T-t
p3~Ti-1

-

At

p1~jf1Y~ }

P2.jf1XJf1 }

-

T-1
jtl aOjtl
JEt S
{ a~t
f

-

f

,a Kjfl
T a(P3,Tf1yT)
aYt
ayt } t~

t- 1,....

T-1

-

(3.3.2.52)
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en voor t eindtijdstip door

aYT

{F~(YT) } -

(P3,Tf1YT)

óYT

(3.3.2.53)

- nT

zodoende geïnterpreteerd worden
De vector van co-toestandsvariabelen l1t kan
verandering van de
als de marginale opbrengst resulterend uit een marginale
Yt. Voor het
waarde van de corresponderende vector van toestandsvariabelen
van de Lagrange-multiplicaeindtijdstip is de interpretatie gelijk aan die
de overige tijdtoren in een statisch optimalisatie-vraagstuk, maar voor
( 3.3.2.52)
stippen is de interpretatie daarvan verschillend, De vergelijking
met een vector
heeft dan de volgende strekking. Wanneer Yt wordt veranderd
of negatieve)
~ Y met kleine elementen,dan bedragen de additionele ( positieve
t
vanaf
opbrengsten resulterend uit de optimale sturing van het systeem

tijdstip

t tot en met tijdstip T

oj~ (Yt) - nt~. oYt

1)

(3.3.2.54)

zijn zodoende dynamische

schaduw-prijzen die de

De

co-toestandsvariabelen

in

toestandsvariabelen weerde tijd variërende marginale opbrengst van de

geven.

toegekend worden
Eenzelfde interpretatie kan aan de co-toestandsvariabelen
en Mt positief
voor het geval dat één of ineer van de elementen van Tt, ~t, at
zijn.
de LagrangeI.t.t. de co-toestandsvariabelen reikt de betekenis van
ze betrekking
multipliers ~rt, Qt en Mt niet verder dan de periode waarop
dat zij in de verhebben. Wel zijn zij in zoverre dynamisch van karakter,
aannemen, maar zij
schillende perioden een verschillende waarde (? 0) kunnen
voor de co-toestandsvariavoldoen niet aan een recurrente betrekking als die
optimum geeft 't bebelen (3.3.2.43). De waarde van bijvoorbeeld ~rt in het
in periode t
drag aan, waarmee de doelfunctie (3.3.2.17) zou stijgen wanneer

1)

Vergelijk R.S.

Pindyck,

Optimal Planning

for Economic

Stabilization,

Policy, North Holland
The Application of Control Theory to Stabilization
Amsterdam,1973.
Publishing Company,
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een marginale hoeveelheid areaal meer ter beschikking zou staan.l)
Voorlopig zullen we er nu, net als in 't basismodel, vanuit gaan,
dat het extreem van de functie

(3.3.2.17)

bereikt wordt voor positieve waarden

van de stuurvariabelen zonder dat de restricties

tot en met

(3.3.2.18)

..

actief zijn. Dat betekent dat we ons voorlopig beperken tot de

(3.3.2.22)

eenvoudigste situatie, gegeven door de stelsels (3.3.2.39)

tot en met

Op basis van de in dit type modellen vaak gehanteerde veronderstelling dat de opbrengsten en de kosten, voorzover deze variëren onder invloed van de hoogte van de veebezetting, kunnen worden weergegeven als line(3.3.2.42).

aire en kwadratische functies van de toestands- en beslissingsvariabelen,
kan nu de door de melkveehouder te hanteren beslissingsregel expliciet worden
geformuleerd.
Omdat in de onderhavige context geen verwarring mogelijk is,
't hierna volgende de

zullen wij

in

termen opbrengsten respectievelijk kosten en ontvang-

sten en uitgaven door elkaar gebruiken.

I.v.m, de specificatie van de criteriumfunctie zij nu allereerst
opgemerkt, dat die kosten waarvan het niveau onafhankelijk is van de omvang
van de veebezetting, niet opgenomen behoeven te worden in de criteriumfunctie;
voor de oplossing van het model zijn deze kosten niet van belang. Binnen de
kosten die qua niveau wel afhankelijk zijn van de hoogte van de veebezetting,
een onderscheid tussen kosten die direct aan een bepaalde veecate-

maken we

gorie kunnen worden toegewezen en kosten waarvoor dit niet direct mogelijk
is.

Voor deze laatste

categorie kosten die per niveau wel

samenhangt met de

omvang van de veebezetting doch niet direct aan een bepaalde veecategorie
kan worden toegewezen,
gevolgd.

dient eerst een verbijzonderingsprocedure

te worden

Direct toewijsbare kosten worden zodoende door een bepaalde dier-

categoríe opgeroepen,

terwijl de te verbijzonderen kosten door alle

rieën tesamen worden veroorzaakt.

Een voorbeeld van direct toewijsbare

kosten leveren de kosten van krachtvoer voor melkvee,
kunstmest,

catego-

onderhoud van stalling en dergelijke

terwijl de kosten van

toegerekend moeten worden

aan de totale veebezetting.
Een voor de hand liggende verdeelsleutel voor de
vormt

't begrip grootvee-eenheíd,

te verbijzonderen kosten

een grootheid waarop de verschillende

categorieën dieren kunnen worden herleid.

1) Vergelijk R. Dorfman, An Economic Interpretation of Optimal Control
Theory, The Amerícan Economic Revïew, 25, 1969.
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in een bepaalde periode zijn afDe coèfficiènten in deze criteriumfunctie
outputs als veevoer, kunstmest en
hankelijk van de hoeveelheden inputs en
enerzijds en de prijzen van de diverse inputmelk in de betreffende periode
Voor de binnen het plantijden outputcategorièn in die periode anderzijds.
en kostencoefficiènten
vak onderscheiden perioden hoeven deze opbrengstkader van de onderhavige analyse zullen
niet steeds constant te zijn. In het
kostencoefficiènten in de critewij er echter voorlopig van uitgaan, dat de
blijven en dat enkel
riumfunctie gedurende het gehele plantijdvak gelijk

perioden van elkaar verschilde opbrengstcoefficiènten voor de verschillende
ook de kostencoefficiènten
len. Naderhand zullen wij de situatie bezien waar
deze coefficiènten zullen wij dan
niet langer constant zijn in de tijd. Voor
de ontwikkeling aanhouden gegeven door de inflatie.

ten grondslag.
Aan dit uitgangspunt liggen de volgende overwegingen
gericht is op een
Allereerst zij opgemerkt, dat de onderhavige analyse niet
maar op de profijprofijtelijke inrichting van de huidige bedrijfsvoering,
inzoverre deze betelijke inrichting van de toekomstige bedrijfsvoering,
diverse categorieèn dieren.
paald wordt door de (des)investeringen in de
opgeroepen door aanpasVerder zij eraan herinnerd, dat hier niet de kosten
groter areaal landsingen in de bedrijfsuitrusting,de verwerving van een
genomen, aangezien we ervan
bouwgrond en dergelijke in beschouwing worden
beslissingsperiode geen verandezijn uitgegaan dat de veehouder tijdens de
doch enkel de exploitaringen aanbrengt in de omvang van deze capaciteiten,
omvang en samenstelling
tiekosten,voorzover deze qua niveau reageren op de
exploitatiekosten dienen
van de veebezetting van het bedrijf. Tot deze
veevoer, brandstof
bijt~oorbeeld gerekend te worden de kosten van kunstmest,
't totaal van deze uitvoor machines en werktuigen en dergelijke meer. Van
van veevoer.
gaven wordt 't grootste deel ingenomen door de kosten
aannemelijk dat de veehouder
Zoals hiervóór reeds werd gesteld, lijkt 't
zich voor zijn beslissingen t.a.v.

aantal en samenstelling van de

(melk)vee-

van beslissen volgt,
niet baseert op het pakket dat hij op het moment
bepaald structureel pakket.
doch dat hij zich daarvoor laat leiden door een
wat betreft 't voerpakket
T.b.v. de onderhavige analyse zijn we er voor
stapel

t.a.v. omvang en
vanuit gegaan dat de veehouder voor zijn beslissingen
planperiode hetzelfsamenstelling van de (melk)veestapel gedurende de gehele
de,

aan

aanhoudt.
't begin van de planperiode gekozen, pakket

Voor dit pakket geldt,
als granen,

dat

't via wisselende combinaties van grondstoffen

silage enz. met elk hun specifieke bijdrage

tot de

componenten

worden gerealiseerd.
van het gekozen pakket op een aantal manieren kan
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Waar er meerdere mogelijkheden zijn dit structurele pakket te realiseren,

is

aan de veehouder de keuze van welke combinatie van grondstoffen hij gebruik
gaat maken. Daarbij zal hij zich onder meer lateii leiden door de kosten die
door de
cet. par.

in aanmerking komende grondstoffen opgeroepen worden.

Stijgen nu

de kosten van een grondstof die een bijdrage levert tot de reali-

satie van het gekozen pakket, dan kan 't lonend zijn deze nu relatief dure
grondstof te vervangen door een of ineer relatief goedkopere grondstoffen en
aldus over te gaan op een andere grondstoffencombinatie. Vanwege 't bestaan
van substitutiemogelijkheden kunnen de kosten van 't gekozen voerpakket,
de belangrijkste component binnen de totale in het kader van de
analyse relevante kosten,
worden gehouden.

tot op zekere hoogte door de veehouder in de hand

De tweede overweging die ten grondslag ligt aan ons uit-

gangspunt voor de gehele planperiode van constante
het inflatiepatroon ontwikkelende)
omstandígheid,

onderhavige

dat

(naderhand

zich volgens

kostencoèfficiènten uit te gaan vormt de

't totaal van de hier relevante kosten niet uit één enkele

kostencategorie bestaat,

maar opgebouwd is uit een aantal kostencategorieén.

Het totaal van deze kosten bestaat niet enkel uit de kosten van bijvoorbeeld
aangekocht krachtvoer, maar omvat ook de kosten van
en werktuigen,

van pacht,

van waterschapslasten,

behandelingen,

van zaai- en pootgoed,

't onderhoud van machines

van veeartsenijkundige

van loonwerk en dergelijke meer.

Dientengevolge bestaat de mogelijkheid,

dat teqengestelde ontwikkelingen van

de kostencategorieèn elkaar in meer of mindere mate compenseren,

zeker wan-

neer deze kostencategorieén zich onafhankelijk van elkaar bewegen.

Wanneer

de positie van de Nederlandse melkveehouderijsector bezien wordt in het verband van de Europese Gemeenschap, zijn dergelijke overwegingen noch voor een
individueel bedrijf, noch voor de Nederlandse melkveehouderijsector als

ge-

heel van gelding, voorzover het de opbrengstprijzen betreft. Om deze redenen
Lullen wij er

(voorlopig)

vanuit gaan, dat de kostencoefficiënten wel qeduren-

de de gehele planperiode constant blijven, maar dat de opbrengstcoefficiënten
voor de verschillende perioden van elkaar verschillen.
Bezien we vervolgens de diverse componenten van de criteriumfunctie.
De melkproductie in een bepaalde periode wordt gegeven dcor het product van

't aantal aan de productie deelnemende dieren en de melkgift per stuk melkvee.
Onder
aan

't aantal aan de productie deelnemende dieren verstaan wij daarbij

't begin van 'n periode aanwezige aantal stuks melkvee,

't

voorzover deze

niet tijdens de betreffende periode voor de slacht worden afgestoten, alsmede
het aan 't begin van een periode aanwezige aantal vaarzen. De melkgift op
de hier relevante lange termijn wordt,
bepaald door

zoals hiervóór reeds werd gesteld,

't gekozen structurele voerpakket en de samenstellíng van de
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melkveestapel naar leeftijdsklassen.

Voor de melkproductie in

Ot(Yt-1'Xt)
t

waarbij

Y

-

'n perioaC t hanteren we nu de volgende specificatie

(1-Y)al

a5(vct-Yct-1)' t-

ct-1,0 ~

Y

~

1,

ct-1 } a3vt-1 }

1'-~-,T,

het in periode

t voor afstoting

in aanmerking

Met het effect van de

komende aantal koeien weergeeft
stelling naar

(3.3.2.55)

al,a3,a5 ? 0

leeftijdsklassen van de melkveestapel

samen-

is rekening gehouden door

voor vaarzen en
uit te gaan van verschillende fysieke opbrengstcoèfficiènten
te nemen,
melkkoeien en tevens een term voor de mate van veroudering op
't
Wanneer vct ' Y ct-1 worden er ook koeien opgeruimd uit
a5(v~t-YCt-1)'
de verwijdering uit 't
nog productief te achten bestand, (1-Y)ct-1. Door
stijgt cet. par.
bestand van deze feitelijk nog voldoende productieve dieren
de melkgift van de voor productie aangehouden dieren.
geval, wanneer vct ~ Yct-i'
dan overeenkomt met 't voor

Het omgekeerde is

't

In dat geval worden er minder koeien afgestoten
opruiming

in aanmerking komende aantal.

In ver-

opruiming in aangelijking met de situatie waar wel afstoting van het voor
par. een lagere melkmerking komende aantal plaatsvindt, resulteert nu cet,
gift per koe.

omvang van de
Voor wat betreft de qua niveau onder invloed van de
gemaakt tussen uitveebezetting varièrende uitgaven hebben we onderscheid
onderscheiden categogaven die rechtstreeks toegewezen kunnen worden aan de
grootvee-eenheíd verbijrieèn vee en de uitgaven die via de verdeelsleutel
gedrag van de te verbijzonderd moeten worden. Wij gaan er nu vanuit dat 't
functie van de
zonderen uitgaven kan worden weergegeven als een lineaire
van de overige in dit verbeslissings- en toestandsvariabelen en 't gedrag
band relevante uitgaven

met behulp van kwadratische functies.

omvat zodoende een
De kostenfunctie voor de periode t, Kt(Yt-1' Xt' ~' g)
term onderscheiden
lineaire en een kwadratische term. Binnen de kwadratische
we de volgende componenten;

steeds betreft 't kosten die rechtstreeks toe-

gewezen kunnen worden aan een rundveecategorie.
vct t vt-1)
- 2 bl{2(ct-1 -

- vvkt}2

(3.3.2.56a)

voor verdere opfok
Deze kosten worden opgeroepen door de vaarskalveren die
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worden geselecteerd.

- 2 b2(Pt-1 } kt-1 - vpt - dt)
Deze opfokkosten worden gemaakt voor

2

(3.3.2.56b)

't traject vanaf de intrede van

'n jaar-

ling in de categorie pinken tot 't moment dat dit dier hetzij voor de fokhetzij voor de slachtrichting bestemd wordt.
(3.3.2.56c)

- 2 b3 dt-1
Omdat vaarzen die aan

't begin van de periode op het bedrijf aanwezig zijn,

pas in de loop van die periode afkalven en melk beginnen te geven, omvatten
deze kosten alle

opfokkosten.
(3.3.2.56d)

- vct)2
- z b4(ct-1
} vt-1
Deze kosten betreffen de door de aan de melk-

(en kalveren)

productie deel-

nemende koeien opgeroepen kosten.

(3.3.2.56e)

- 2 b5(pt-1 - vpt - dt)2

Pinken, die qua leeftijd geschikt zijn voor fokkerij of inesterij, maar daarvoor
niet bestemd worden in deze periode roepen extra kosten op.
(3.3.2.56f)

- 2 b6(ct-1 - vct)2

Deze kosten worden opgeroepen door de veroudering of verjonging van het koeienbestand.

Met de

samenstelling van de melkveestapel naar leeftijdsklassen wordt

zodoende zowel in de opbrengsten- als

in de kostenspecificatie rekening ge-

houden.

Omdat de voor opfok achtergehouden vaarskalveren alle doorstromen naar de categorie pinken en de kalveren die verkocht worden onmiddellijk na de geboorte
verkocht worden, treedt in die categorie geen veroudering of verjonging op.
De lineaire term specificeren we als volgt:

-

d(alkt-1}a2 pt-1}a3 vt-1}a4 ct-1)

(3.3.2.56g)
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van de omvang en samenDeze kosten omvatten alle uitgaven die onder invloed
varièren, maar niet direct toestelling van de veebezetting van 't bedrijf
in grootvee-eenheden. De
wijsbaar zijn. De veebezetting is hier gedefinièerd
met behulp van de
herleiding van de diverse categorieén vee vindt plaats
coëfficiënten a1 tot en met a4.

probleem

kan 't beslissingsMet deze specificatie van de criteriumfunctie
worden weergegeven.
van de melkveehouder nu in matrixnotatie als volgt

max F:-

E

Rt{P't.y.Yt-1

T

~

t-1

t Pt,x.Xt -

Y
Xt-1] }}
2 ~ Yt-1Xt] ~~

t
(3.3.2.57)

} ~ {P3~Tt1'Yt}
onder de voorwaarden

Yt - C1Yt-1

i- C2Xt

(3.3.2.58)

t- 1,...,T

(3.3.2.59)

YO - YO (? 0 )

waarbij

Pt,Y -~-al.d,
Pt x - ~

Pkt .

~
P 3, Tf 1~ PkTf L'

-a2.d,

PPt~

a3pmt f 2 pkt -a3d,pmt{ (1-Y)a1f a5Y}f 2 pkt -a4.d]

0

1
. Pct - a5-Pmt - 2 Pkt]

1
PPTt 1' 2( PPTt 1} pcTf 1)

' PcTf 1]
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K

P

V

C

WK

VP

B

VC

-b2

-b2

0

0

0

b2

b2

0

-b2

-b2-b5

0

0

0

b2tb5

b2tb5

0

0

0

4bltb4

2 bl 0

0

-4b1-b4 2b1

0

0

-4b1-b4

0

0(- 4 bl- b4)(- 4 bl-b4-b6)

4 bltb4 tból

1
A - 2

(3.3.2.60)
0

0

b2

b2tbs

0

b2

b2tb5

0

0

0

-bl

0

0

0

(-b2-b5)

0

0

(-b2-b5X-b2-b3-b5)0

2 bl

2 bl

(4 ltb4)4bltb4 b6 - 2 bl

0

- 2 bl

-b2-b5

0

0

i
(- 4 bl-b4-b6)~

0

Het bovenstaande maximaliseringsvraagstuk onder een aantal lineaire
gelijkheidsrestricties kan worden opgelost m.b.v,

dynamische programmering.

Met behulp van deze methode wordt eerst een oplossing bepaald voor de laatste
periode,

vervolgens één voor de op één na laatste periode enz.,

totdat de

Onder algemene oplossing wordt daarbij

algemene oplossing verkregen is.

die op-

lossing verstaan die gevonden wordt voor de n nog resterende perioden tot het
einde van het plantijdvak,

voor n-

toepassen hernummeren we de

1,...,

teneinde deze procedure te kunnen

tijdstippen en perioden vanaf het eindtijdstip T.

Op basis daarvan luíden de bewegingsvergelijkingen

0

0

1
2

1~
2

1

1

0

0

vt

0

0

0

0

ct

0

0

1

1

kt

pt

ttl
pttl
~tfl
cttl

r-,

als volgt.

-11

0

0

0

-1

-1

0

0

0

1

0

0

0

0

-1

2

(3.3.2.61)
vcttl

of

Yt - ClYttl } C2Xtt1

r

t- 0,1,..., T-1

(3.3.2.62)
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tijdstip 0 in de hernummering,

Op het einde van het plantijdvak,

verkoopt de

melkveehouder de op dat moment op het bedrijf aanwezige veestapel tegen de
dan geldende prijzen:
(3.3.2.63)

XO - YO
met XÓ -[vvk0, vp0, vv0, vc0]

De opbrengst uit deze verkoop bedraagt:
(3.3.2.64)

PO 'XO - PO
YO
met P~ -[PkO~ PPO~ 2(PPO}Pc0). Pc0]

M.b.v,

(3.3.2.62)

de bewegingsvergelijking

kan de opbrengst op tijdstip 0

worden weergegeven als functie van de toestands- en beslissingsvariabelen
van periode

1.

V(0)

- P~ YO - P~

(3.3.2.65)

(C1Y1fC2X1)

De opbrengst voor de eerste periode,

inclusief tijdstip 0, in termen van de

toestands- en beslissingsvariabelen van de eerste periode is nu:

V(1)

-[Y1X1] ~[A]~Y1~

t P1

.Y

(3.3.2.66)

Y1 f P1 xXl f R.V(0)
~

X1

na partionering van de matrix A

of,

V(1)

-[Y1X1]
~~A13

De

eerste

(3.3.2.67)

f Pi,YYl f PiXXl f SV(0)
A2~~X1~
4
1

orde voorwaarden voor een maximum van

av(1)
-[Olx4 Elx4]
aXl

~Á1
3

met Oix4 -[ 0,0,0,0]

Á2~~X1~
4

(3.3.2.67)

t Pl~x f S.C2.P0 - 0

1

en Elx4 -[ 1,1,1,1] .

luiden:

(3.3.2.68)
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Uit

volgt dat X1 zodanig gekozen moet worden dat

(3.3.2.68)

X1 --(2A4)-1(2A3)Y1

-(

R(2A4)-1 C2 PO
2A4)-1 Plx -

(3.3.2.69)

of inet

F(1)

- -(2A4)-1 (2A3)

G(1)

- -(2A4)-1

{PiX f

(3.3.2.70)

(3.3.2.71)

~C2PC}

(3.3.2.72)

X1 - F(1)Y1 f G(1)

Componentsgewijs uitgeschreven luidt

wkl -

b6
2(bótb4)

(3.3.2.72)

R
S
~1 - bl pk0 } 2(bótb4)

bófb4tbl
pc0 } bl(bófb4)

pkl

f

a
- 2(bótb4)

(3.3.2.73a)

Pcl } 2(bótb4) Pml
~

R(2b3tb5tb2)

b2

~1 - b5tb2 K1 } P1 - 2b3(b5fb2)

pp0 - 2b3 pc0 }

(b3tb5tb2)
}

b3(b5tb2)

(3.3.2.73b)

PP1

(3.3.2.73c)

dl - 2b3 PPO f 2b3 pc0 - 2b3 PP1
b4
~
1
vcl - bótb4 vl f cl - b6fb4
pc0 - bófb4 pkl

}

1
a5
} b6tb4 Pcl - bótb4 pml

Substitueren we de uitdrukking

(3.3.2.72)

(3.3.2.73d)

in

(3.3.2.67)

opbrengst voor de eerste periode, inclusief tijdstip 0,
sluitend de toestandsvariabelen van periode 1.

dan krijgen we de
in termen van uit-
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- Yi

V1(1)

f B'(1)

A(1)Y1

(3.3.2,74)

Y1

waarbij
A(1)

f F' (1)A3

-{A1

f A2F(1)

(3.3.2,75)

f F' (1)A4F(1) }

en
B' (1)

-{G' (1)A3 i- G' (1)A4F(1)

f Pi

Y

-1- PiXF(1)

f

RP~C1

t G' (1)A2 f G' (1)A4F(1)

f

f

(3.3.2.76)

RP~C2 F(1)}

Nt.b.v. Y1 - C1Y2 f C2X2 kan nu de opbrengst voor de eerste periode worden
periweergegeven als functie van de toestands- en beslissingsvariabelen van
ode

2.

V2(1)

-

(C1Y2fC2X2)'A(1)

(C1Y2tC2X2)

t B'(1)

(3.3.2.77)

(C1Y2fC2X2)

De opbrengst voor de eerste 2 perioden in termen van de toestands- en beslissingsvariabelen van periode 2 wordt nu gegeven door

V(2)

( 3.3.2.78)

f P2yY2 t P2xX2 t SV2(1)

-~Y2X2~ ~
~A1
3

A2~~X2
4

De oplossing van de eerste orde voorwaarden voor een maximum van X2
levert het volgende resultaat,

X2 - F(2)

(3.3.2.79)

Y2 f G(2)

waarbij
F(2)

--{2 A4 f RC2(A(1)

f

G(2)

RCZ(A(1)

f A'(1)kï2}-1{2A3 f

(3.3.2.80)

f A'(1))C1}

--{2A4 f RC2(A(1)

t A'(1))C2}-1{P2x t

Substitutie van de voor X2 gevonden uitdrukking in
opbrengst voor de eerste

2 perioden als

SC2B(1)}

(3.3.2.78)

(3.3.2.81)

levert nu de

functie van uitsluitend de toestands-

variabelen Y2.

V1(2)

(3.3,2.82)

- Y2 A(2)Y2 f B'(2)Y2

waarbij
A(2)

-{A1

t F' (2)A3 -f- A2F(2)

f F' (2)A4F(2)

f R(C1~-C2F(2))'.
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(3.3.2.83)

A(1).(C1tC2F(2))} en

-{G'(2){2A3

B'(2)

f

2A4F(2)} f P~2xF(2)

f A'(1)).(C1fC2F

(A(1)

(2))

t B(C2G(2))'.

f sB'(1)(C1fC2F(2))

f

(3.3.2.84)

t P2y}

De opbrengst voor de eerste t perioden als functie van uitsluitend de toestandsvariabelen Yt wordt nu gegeven door

A(t)

(3.3.2.85)

- YtA(t)Yt f B'(t)Yt waarbij

V1(t)

-{A1

t F'(t)A3

t F'(t)A4F(t)

f A2F(t)

f S(C1fC2F(t))'.

(3.3.2.86)

A(t-1).(CitC2F(t))}~

B' (t)

-{G' (t){2A3 f

(A(t-1)

2A4F(t) } f P~ F(t)

f A'(t-1)).(C1fC2F(t))

f~(C2G(t) )' .

t SB'(t-1)(C1fC2F(t))

t Pt }
Y
F(t)

(3.3.2.87)

--{2A4 f

sC2(A(t-1)

SC2(A(t-1)

G(t)

--{2A4

f

f A'(t-1))C2}-1

{2A3 t

(3.3.2.88)

t A' (t-1) )C1 }

f QC2(A(t-1)

f A'(t-1))C2}-1{Ptx

}

t RC2 B(t-1)}

(3.3.2.89)

Omdat
F(t)

- F(t-1)

-

... - F(2)

(C1fC2F)'A(t-1) (C1fC2F)

-

-

(3.3.2.90)

- F(1) - F

(C1fC2F)'A(t-2) (C1fC2F)

(C1tC2F)'A(1)(C1tC2F)

-

- A(t-2)

- A(1)

-

.

(3.3.2.91)

0,

zodat
A(t-1)

-

...

- A(2)

- A

(3.3.2.92)
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(3.3.2.87)

en A symmetrisch is, gaan

B' (t)

-

en

(3.3.2.89)

{P~ F t

S (C2G (t) ) ' ( 2A) (C1tC2E')

(C1tC2F)

f Pty}

f

over in

~B' (t-1 ) .

(3.3.2.93)

G(t) --{2A4 f BC22Á C2}-1{P~ t SC2 B(t-1)}

Na 4 iteraties blijken de recursierelaties

(3.3.2.93)

(3.3.2.94)

en

(3.3.2.94) gesta-

biliseerd te zijn. Vanaf iteratie 5 komen in iedere iteratie in dezelfde
componenten van B(

)

en G(

dezelfde variabelen voor met dezelfde coëffi-

)

ciénten en wordt de tijdsindex van de variabelen in iedere iteratie met één
opgehoogd. Daarmee is dan de algemene oplossing van het beslissingsprobleem
1)
(3.3.2.57) verkregen.
Componentsgewijs uitgeschreven ziet deze oplossing er als volgt uit.
b6
wkt

- 2(bófb4)

vt-1 -

} R(al-a5) (1-Y)
2(bbfb4)
a5
} 2(b6tb4)

Sb

R2b5

PPtt2 - n12 PPtfl } 2(bófb4) Pcttl }

nl
m

} 2(b5tb2) (b6fb4)fni

k

2(bófb4) nl

P t

P tfl
b5fb2

Pmt }

nl

S2b5
ald }

nl

a2d -

~

B
2(bófb4)

1
c t
2(bótb4) P t

a4d

(3.3.2.95a)

met nl - Rb5b2 f blb5 t bib2
b2

S2b6(al-a5)(1-Y)

R2b6

vPt - b5tb2 kt-1 } Pt-1 -

n2

Sb6
R
~b4
- n2 Pkttl - b5fb2 PPtfl n2 Pcttl -

f

1)

S2b
n 6 a4d
2

S{b6a3tb4(a3-a5)}
n2

Pmt-1 }

S(bófb4)

} n2t(b6tb4) (b5fb2)
(b5fb2) n2

m
f
P tf2

n2

Pctt2 -

PPt

f

S
a d t
b5fb2 2

met n2 - Rb6b4 t b3bó t b3b4

n2

a d t
3

(3.3.2.95b)

De oplossing werd bepaald m.b.v. het programma REDUCE.
De daarvoor nodige werkzaamheden nam A. Markink voor zijn rekening.
Schr. is hem daarvoor erkentelijk.
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S2b6(al-a5)(1-y)

S2b6
dt -

n3

pctt2 }

n3

n3 pctfl }
R(b4tb6)
n
3

-

n3

pmttl -

n3

a3d -

n3 pkttl }
b4tbó

R{bóa3fb4(a3-a5)}

gb4
}

Rb6
pmtt2 }

ppt f

B2b6
n
a4d
3

(3.3.2.95c)

met n3 - Rb6b4 ~ b3bó f b3b4
b4
vct

S

~(al-as)(1-y)

- bófb4 vt-1 } ct-1 - n4 pctfl

-

n4

pmtfl }

a
-~ pkt t~ pct - n~ pmt ~ n4 a4d

(3.3.2.95d)

met n5 - b4 t b6

Daarmee zijn dan de door de melkveehouder te hanteren beslissingsregels expliciet geformuleerd.

Het

(optimale)

niveau van de netto-uitbreiding van de melkveestapel in periode

t, nit, wordt nu gevonden door in
(3.3.2.96)

nit - vt-1 - vct

de in

(3.3.2.95c)

en in (3.3.2.95d)

voor de

(optimale)

dt-1 en vct gegeven

uitdrukkingen te substitueren.

R?bótsb3
nit

--ct-1 }
} Sbófb3
n3

-

n3

(R2b6tRb3)(al-a5)(1-y)
Pctfl }

n3

Pmttl t

t Sbóa3tb3a5
k- b3 c
m- b6
f
n3 ppt-1
p t
n3 p t
n3
p t

Rb6
R2b6t~b3
n a3d n
a4d
3
3

(3.3.2.97)

-
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