De vraag naar boter in Nederland

I'

Enkele kwantitatieve gegevens betreffende de vraag naar boter in Nederland,
samengesteld door Ir. B. Wierenga van de afdeling Marktkunde en Marktonderzoe
II
van de Landbouwhogeschool te Wageningen.
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In de laatste 1·2weken van het jaar ligt

1. Zie: Ir. B. Wierenga: .Een kwantitatief onderzoek over de vraaq naar
boter tn Nederland", "Maandschrift Econcrnle" van de KEH te Tilburg,
juni 1969..
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de boterconsumptie/hoofd

per 4 weken gemiddeld 0,8

a 0,9

kg

dat de margarineprijzen

bij zo'n prijsdaling

Jjoger dan in de rest van het jaar. De feestdagen in december

veranderen. Het blijkt dat de bovengenoemde

7i~lIenhiertoe niet onbelangrijk
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bijdragen.

f.. Het inkomen. Uit de budgetstudie blijkt dat de inkomenselasticiteit van de vraag naar boter niet erg groot is. Deze
bedraagt 0,5

a 0,6.
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1,20

van de boter in onze

berekening hadden betrokken, zouden we ook een iets lagere
optimale prijs dan

f

1,29 hebben gevonden.

Men realisere zich hierbij, dat bovenstaande optimale prijs
alleen voor Nederland geldt.

Enkele toepassingen op het beleid
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niet tot
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dan groter door worden.

geproduceerd is; we kijken dan niet naar de produktiekosten.

De koelhuisboter

Bij de huidige situatie van overvolle pakhuizen lijkt dit uitgangs-

Ais we aannemen, dat gemiddeld 1 kg koelhuisboter

0,8 kg

punt gerechtvaardigd.

verse boter vervangt, dan zal een koelhuisboteractie

slechts

De aldus berekende optimale boterprijs
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begin 1969:
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is voor de situatie van

1,29 per 250 g. 'Dit is dus aanmerkelijk

. de huidige prijs van

f

beneden

1,75. Hierbij moet worden opgemerkt, dat

tlit geldt in de "ceteris paribus"-situatie,

aangenomen is dus,

direct financieel voordeel opleveren als de prijs van koelhuisboter minstens 80% is van die van verse boter. Bij de recente
koelhuisbotercampagne
ca.
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met ca.

De inzendmogelijkheid
gelegenheid
bOePermanente examencommissie

stelt er prijs op na de

beeHndiging
van haar taak, het voorbereiden
t.
van examens voor de FNZ-diploma's

en doen afnemen

en aantekeningen,

~aar dank te betuigen aan allen, die schriftelijk

d

o'f persoonlijk

l.

. un belangstelling

hebben getoond v66r of tijdens de op

'20 mei jl. door het FNZ-bestuur

aangeboden afscheidsbijeen-

f

1,20 als koelhuisboterprijs

en

.1,75 als prijs voor de verse boter is dit niet het geval.

is verrulrnd. Aile fabrieken worden in de

gesteld een kaas in te zenden in de nieuwe

rubriek "specialiteiten".

/

Mede hierdoor kunnen fabrieken, 6ie

om wat voor reden ook in de voorgeschreven

produktie-

perioden (4 t/m 7 juni en 23 t/m 26 juli) geen kazen maken
van de bekende typen toch meedoen, nl. in deze rubriek
specialiteiten .
De bij de bonden aangesloten kaasmakende fabrieken worden
in de gelegenheid gesteld aan de keuring deel te nemen.

Romst te Utrecht.
'n het bijzonder is zij erkentelijkheid
werking van de examinatoren,

voor de grate mede-

leraren en laboratoriumleiders,

Fabrieken, die· geen circulaire
worden uitgenodigd

waardoor sinds 1908 een passende bijdrage is geleverd aan

technische

.de praktische

Den Haag .

kennis van de werkers

in de Nederlandse

hierover hebben ontvangen,

dit kenbaar te maken aan de Zuivel-

afdeling van de FNZ, Van de Spiegelstraat

16,

zuivelindustrie.
De Permanente examencommissie
Vring, voorzitter;

in ruste, lr. F. W. van der

1. K. de Boer Azn.; Ir. W. Pasma; N. J. W.

'Hofste Ing., secretaris.

Een dag naar de DLG
"Overzeeland

Tours" verzorgt op 25 juni a.s. een speciale reis

naar Frankfurt, waar de zuivelbeurs van de DLG wordt

,Centrale kaaskeuring

gehouden, De reis gaat per Caravelle, die in een tijd van
40 minuten de afstand overbrugt. De reissom bedraagt

.:8ij gelegenheid van de algemene vergadering

van de FNZ

in september a.s. zal wederom een centrale kaaskeuring
;Worden gehouden.

f

Het vertrek van Schiphol is vastgesteld

welke

het vorig jaar heeft

125,-:-

op 08.15 uur. In

en van de beurs. De kosten hiervan zijn in de reissom begrepen.
Belangstellenden

kunnen zich voor deze reis aanmelden bij

~gedaan en, aan de suggesties, welke in de onlangs gehouden

"Overzeeland

,;enquete over de algemene vergadering

telefoon 170576 - 170578.
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11,50 luchthavenbelastingen.

Frankfurt staan speciale bussen gereed voor het vervoer naar

De regeling is enigszins aangepast aan de voorstellen,
;~'een daartoe ingestelde werkgroep

per persoon, exclusief

naar voren kwarnen.

Tours" postbus 7566 Schiphol-Centrum,

