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Bedrijfsvergelijkendonderzoekheeftbinnenhetwerkterreinvandeafdeling
TuinbouwvanhetLEIveelaandachtgehad.Meerderemalenwerdgepubliceerd
overdeoorzakenvanverschilleninbedrijfsresultaat.Zoookvanuitde
sectorboomteelt.Erbleekookindezesectoreensterkesamenhang tebestaan
tussendehoogtevandegeldopbrengstenenhetbedrijfsresultaat.
Hetvervolgonderzoek datindezepublikatieisbeschrevenrichtzichopde
omvangenspreidingvandeverschilleninopbrengstentussendezelfde
boomteeltgewassenopverschillendebedrijven.Vaneenbeperktaantal
mogelijkhedendietothogeregeldopbrengstenkunnengeidenwerdendaarnaast
deeconomischeperspectievenonderzocht.
DeauteurdiedoorhetLEIisgestationeerd ophetProefstationvoorde
BoomkwekerijteBoskoop,heeftmedewerking ondervondenvaning.M.Bouman,
destijdsonderzoekster economieophetvoornoemdeproefstation.
DezepublikatiewordtonderdezelfdetiteluitgegevendoorhetLandbouw
Economisch Instituut,alsPublikatieno.4.122.

Ir.A.vanderSchaaf,
directeurProefstationvoordeBoomkwekerij.
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1. INLEIDING
1.1 Algemeen
HetLandbouw-EconomischInstituut voertindeboomteelt jaarlijkseen
rentabiliteits-enfinancieringsonderzoekuit.Inditonderzoekwordtvan
ruimvijftigbedrijven,dieeenrepresentatiefbeeldgevenvande
boomkwekerijsector,eenbedrijfseconomischeverlies-enwinstrekening eneen
balansopgesteld (vanNoort, 1986).Uitdejaarlijksecijfersblijktdater
vanbedrijftotbedrijfgroteverschilleninbedrijfsresultaatvoorkomen.
In1983ismetbehulpvanfactoranalyseeenbedrijfsvergelijkendonderzoek
naardeoorzakenvandezeverschillenuitgevoerd (VanderZwaan,1984).In
ditonderzoekkon40%vandevariatieinbedrijfsresultaatwordenverklaard
uitopdebedrijvenwaargenomengegevens.Vanruim40%vandeverschillenkon
slechtswordenaangetoonddatzesamenhangenmetdeverschillen tussende
gerealiseerdeendegenormeerde factoropbrengsten (defactoropbrengsten
wordengedefinieerdalshetverschiltussendeopbrengstenendekostenvan
materialenendienstenvanderden.Zekunnendaardoorbeschouwdwordenalsde
beloningvandeproduktiefactoren arbeidenvermogen).Opgrondvandebij
ditonderzoekgebruiktebedrijfsgegevenskonoverdeachtergrondvande
verschilleninfactoropbrengstennietswordengezegd.Vergelijkbarebedrijven
metnagenoeg gelijkekostenrealiseerdeninhetenegevalhoge,eninhet
anderegevalaanzienlijk lageregeldopbrengsten.
Evenalsinanderetakkenvantuinbouwkunnenookindeboomteeltde
geldopbrengstenvandezelfdegewassenaanzienlijk verschillen.Overdeomvang
ervanistotnutoeechterweinigbekend.Eenvanderedenenhiervooris
waarschijnlijkhetbredesortimentmetvelehonderdensoortenencultivars.
Opveelbedrijvenishetsortiment grootendaardoor deproduktieomvangper
gewasgering.Ditbemoeilijkthetbijhoudenvaneenopbrengsten
administratie.Verderwordtindepraktijksterkgetwijfeldaanhetnutvan
opbrengstinformatie,omdatdefysiekeopbrengstenalsgevolgvan
weersinvloeden,slagingspercentage,endergelijkevanjaartotjaarsterk
wisselen.Bijeennogalstabielprijsniveau (richtprijzen)beïnvloeden zein
sterkematedegeldopbrengsten.
Defysiekeopbrengstenvaneengewaswordenbepaalddoordemaatverdelingen
hetpercentageleverbaar.Bijdegeldopbrengstenperoppervlakte-eenheid
speeltookdeplantafstand,deprijsendekwaliteitvanhetprodukteenrol.
Hetbelangvaninzichtindeopbrengstenligtondermeerinhet feitdat
vooreenvergelijking tussengewassenendaaropgebaseerdeteeltplanning,de
verschilleningeldopbrengstenentoegerekendekostenbekendmoetenzijn.
Hierbijdoetzichhetprobleemvoordatvanwegedeverschilleninteeltduur
enteeltwijze (bijvoorbeeldopverschillende tijdstippenverplant)
boomteeltgewassen tijdensdeteeltduurvariabeleoppervlakteninbeslag
nemen.Ditmaakthetnoodzakelijkdegeldopbrengstenentoegerekendekosten
naareenzelfdeeenheidterugterekenen.Eenvergelijkbaarprobleemdoetzich
voorindepotplantensector.

1.2 Doelvanhetonderzoek
Inanderetakkenvantuinbouwwordtveelbelanggehechtaan
opbrengstinformatie.Metnameindeglastuinbouw zijnalgeruimetijd
positieveervaringenopgedaanmethetvastleggenvanopbrengsten (enkosten)
indevormvanbedrijfsregistratie.Vergelijking vanopbrengstentussen
bedrijvenleidterondermeertoedatoverdeoorzakenvandeverschillen
wordtnagedacht.Hetkanaanpassingen indeteeltwijzeendaardooreen
verhogingvandegeldopbrengstenen/ofverlaging vandekostentotgevolg

hebben.
InsamenwerkingmethetProefstationvoordeBoomkwekerijisindeperiode
1984-1987doorhetLandbouw-Economisch Instituut enonderzoekgedaannaarde
verschillen inopbrengstenbijboomteeltgewassen.Doelvanditonderzoekis
tetonenhoegrootdeverschilleninfysiekeopbrengstenvaneenzelfdegewas
nagelijketeeltduuropverschillendebedrijvenkunnenzijn,enwegenaante
gevenomindepraktijktotverhogingvandeopbrengsten tekomen.Metbehulp
vangegevensuitproevenbijenkelegewassenzalaangegevenwordenwat
enerzijdshetbelang isvande"bedrijfsgebonden"invloedsfactorenen
anderzijdswatdeinvloedisvandekwaliteitvanhetuitgangsmateriaal.

1.3 Opzetvanhetonderzoek
Omtewetenhoegrootdeverschilleninfysiekeopbrengstenbijeenzelfde
gewaszijnwerdendaaroveropeenaantalbedrijvengegevensvastgelegd.Die
bedrijven,voorhetbenaderenwaarvanisgeputuitdeBeursenquête 1) vormen
gezamenlijkgeenaselectesteekproefuitdetotalepopulatievanbedrijven
methetbetreffendegewas.Binnendebegrenzingenvanditonderzoek,dateen
indicatiefkarakterheeft,wasdatooknietnoodzakelijkmaarhetbetekent
weldataanderesultatengeenvolledigerepresentativiteitmagworden
toegedacht.
Dekeuzevandegewassenisooknietgeheelwillekeurig.Erisdaarbij
namelijkondermeerrekeninggehoudenmethet feitdathetbijsommige
gewassenvrijmoeilijk isominhetveldopbrengstentemeten. Hetaantal
bedrijvenpergewaswaaropmetingen zijnverricht,isvrijbeperkt.Zoals
eerdergezegdishetnietdebedoeling eenrepresentatiefbeeldtegevenvan
deverschilleninopbrengstenvanhetbetreffende gewasmaarveeleeromeen
indruktekrijgenoverdeomvangvandeverschillen.
Uitpraktischeoverwegingen ishetaantalwaarnemingenpergewasenper
bedrijfsteedsgeteldop50.Ditaantalisnietgebaseerdopdeteverwachten
variatieinfysiekeopbrengsten.Opdebedrijven zelfisopverschillende
plaatsenbinneneenpartijgemeten.Gelijktijdig isdaarbijooktechnische
informatieoverdeteeltwijzeverzameld.Hetvergelijkenvanopbrengsten
dienthoofdzakelijk als"eye-opener".Metdetoegevoegde teeltinformatie
wordtgedemonstreerd watdemogelijkheden zijnvanopbrengst vergelijking
tussenbedrijven.Paswanneermeeroverdeoorzakenvanverschillenin
fysiekeopbrengsten tussenbedrijvenmeteenzelfdegewasbekendiskunnen
stappenwordenondernomenomdeopbrengstenteverbeteren.Naeen
vooronderzoekwerdhetnietwenselijkgeachtvooréénenkelgewaseen
gedetailleerd onderzoektedoennaardeoorzakenvanverschillenin
opbrengsten.Erisgekozenvooreenglobalereanalyse.Daarbijisonderscheid
gemaakt tussendeinvloedvandeteeltomstandigheden opdefysieke
opbrengstenendievandekwaliteitvanhetuitgangsmateriaal.
Deinvloedvan"bedrijfseigen"teeltomstandighedenopdefysiekeopbrengsten
isbenaderddooraandedeelnemendebedrijvenop"gelijkwaardigheid"
gesorteerdplantmateriaaluittereikendatopdebetreffendebedrijvenis
doorgeteeld toteenleverbaareindprodukt.
Omdeinvloedvandekwaliteitvanhetuitgangsmateriaal opdeopbrengstente
kwantificeren isplantmateriaalvanverschillendebedrijvenondergelijke
omstandigheden toteenleverbaarproduktgeteeld.Daarnazijndefysieke
opbrengsten ingelduitgedrukt.Allegehanteerdegeldopbrengstenzijn
berekenduitgemetenfysiekeopbrengstenenderichtprijsvolgenshet
zogenaamdeRichtprijzenboekje (1987).Hoehoogdegerealiseerde
1

) Lijstvanproducentendieboomteeltgewassen tekoopaanbieden
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geldopbrengsten inwerkelijkheid zijngeweest isnietnagegaan.Omde
reikwijdtevanhetonderzoek tevergroteniselkjaarvooranderegewassen
gekozen.Pergewaszijndeproevennietherhaald.
Omdatdevermeerderingsfase veelalondergeconditioneerde omstandigheden
plaatsvindtbiedtdezeperiodebetereaanknopingspunten omtotverhogingvan
defysiekeopbrengsten tekomendandeteeltfase.Daarbijmoetgedachtworden
aanverzorgingsmaatregelen endemogelijkheidvansorterenvanbeworteldstek
ofplantgoedopkwaliteitwaarbijeendeelvanhetmateriaalwordt
weggegooid.Bijditonderzoekzijndaarommogelijkhedenomlangsdezewegen
hogereopbrengstenterealiserenverderuitgewerkt.Dithoudtondermeerin
datopbasisvanpraktijkgegevens zalwordenberekendofhetverantwoordis
opdezewijzenaarhogeregeldopbrengstentestreven.
Omopbovengenoemdewijzetekunnensorterenmoetbekend zijnwelke
uiterlijkekenmerkendekwaliteitvanplantmateriaalbepalen.Daarvoorisin
overlegmetdeondernemer vaneenpraktijkbedrijfgekozenvoorbeworteldstek

van Magnolia stellata en Magnolia

soulangiana.

Voorhetpottenzijnbijdezegewasseneenaantalgemakkelijkwaartenemen
kenmerkenvanhetbeworteldestekvastgelegd.Naeenteeltseizoen zijnde
fysiekeopbrengstenbepaald.
Nagegaanisofereensamenhangbestaat tussendevoorafgemetenkenmerken
vanhetbeworteldestekendemaatvanhetplantgoednaeenjaarteelt.
Andersgeformuleerd:welkekenmerkendragenbijindeverklaringvande
verschilleninfysiekeopbrengstenenwelkeniet.Daarbijisgebruikgemaakt
vanmultipleregressieanalyse.Bijdezemethodewordtdeenevariabele (maat
vanhetplantgoed)alseengevolgvandeandere (kenmerkenvanbeworteld
stek)beschouwd.Verderkanmetregressieanalysewordennagegaanofde
laatstgenoemdevariabeleneenzelfstandige invloedhebbenopdemaatvanhet
plantgoed.
Opbasisvandezeanalyseisaandehandvantweerekenvoorbeeldennagegaan
ofhetinditgevaleconomischverantwoord istesorterenop
kwaliteitskenmerkenwaarbijeendeelvanhetuitgangsmateriaalwordt
weggegooid.Opbasisvaneenanderrekenvoorbeeld isbepaaldwatindeze
praktijksituatie zoumogenwordenbesteedaanteeltmaatregelen diede
kwaliteit vanbeworteldstekverbeteren.
1.4 Opzetvanhetrapport
Hetrapportisalsvolgtingedeeld.Hoofdstuktweegeefteerstderesultaten
vanmetingenvanverschilleninfysiekeopbrengstenvanenkelesoorten
boomteeltgewassen opeenaantalbedrijven.Deopbrengstenzijnbereiktmet
eigenplantmateriaal enondereigenteeltomstandigheden.Omdebetekenisvan
deverschillen teverduidelijken zijnzeinhettweedegedeelteingeld
uitgedrukt.Defactorendiebepalend zijnvoordetotaleverschillenin
fysiekeopbrengstenzijnintweegroepentesplitsen.Deeerstebetreftde
groeiomstandighedenopdebedrijvenendegenomenteeltmaatregelen.Detweede
heeftbetrekking opdekwaliteitvanhetuitgangsmateriaal.Hethoofdstuk
besluitmetderesultatenvaneenproefdieeenindrukgeeftoverhetbelang
vanbeidegroepenfactoren.
Inhoofdstukdriewordtbenaderdwatdeperspectieven zijnvanmaatregelen
dietoteenbeterekwaliteitplantmateriaalkunnenleiden.Tenslottewordt
inhoofdstukviereenaantalconclusiesgetrokkenenaanbevelingengedaan.
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2.

VERSCHILLEN INOPBRENGSTEN

2.1 Verschilleninfysiekeopbrengsten
Demeestsimpelemaatstafwaarmeeverschilleninfysiekeopbrengstenkunnen
wordenaangegevenishetpercentageleverbaar.Leverbaarwordtgedefinieerd
alsdeverhouding tussenhetaantalplantendatbijhetrooienaandeminimum
kwaliteitseisenvoldoetenhettotaalaantalopgezetteplanten.Uiteraard
dientditpercentagenaeenzelfde teeltperiode tezijnbepaald.
Intabel1isdespreiding inhetpercentageleverbaarvanviergewassen
opgenomenzoalswaargenomenisopeengelijkaantalgroepenbedrijvenin
Boskoopenomstreken.Bijdebeoordelingvandeminimumkwaliteitseisenzijn
devoorschriftenvanhetrichtprijzenboekjeaangehouden.

Tabel 1

Boomteeltbedrijvennaarpercentageleverbaarbijvier
verschillendegewassengemeteninBoskoopenomstreken
inteeltseizoen 1984(aantalbedrijvenperklasse)

Gewas

Percentageleverbaar
50-60 60-70 70-80 80-9090-100 totaal

Cotinus

coggygria

'RoyalPurple'
1) 1
Clematis 'Jackmanii'1) 0
Magnolia stellata
0

x Cupressocyparis
'CastlewellanGold'

3
2
1

4
1
3

4
2
2

0
6
4

12
11
10

2

5

1

10

leylandii
0

2

1) Hetbetrefteenanderegroepbedrijven.
Uit tabel 1blijktdatdespreiding inpercentageleverbaarbij Cotinus
coggygria 'RoyalPurple'opeenbeperktaantalvantienbedrijvenalzeer
grootis.Hethoogstwaargenomenpercentageleverbaarbedroeg 89%;het
laagstewas53%.Ookbij Magnolia stellata en x Cupressocyparis
leylandii
'CastlewellanGold'isdespreidinggroot.
Bij Clematis 'Jackmanii'bleekdehelftvandebedrijvenindehoogste
klassevoor tekomen.Despreiding inhetpercentage leverbaarwasgeringer.
Hetpercentageleverbaar alléénvoldoetnietalsmaatstafvoorverschillenin
fysiekeopbrengstenbijboomteeltgewassen.Ermoetookrekeningworden
gehoudenmethetaantalplantenperoppervlakte-eenheid.Daarbijis
verondersteld,daternaarmatehetaantalplantentoeneemt,geen
niet-waargenomenkwaliteitsverschillen optredendiegevolgenhebbenvoorde
verkoopbaarheid vandeplanten.
Intabel2isdespreiding inpercentageleverbaar tussenbedrijvenin
samenhangmethetaantalopgezetteplantenpervierkantemetergegeven.Het
betrefthetgewas Cotinus coggygria 'RoyalPurple'.Uitdetabelblijktdat
behalvedespreiding inhetpercentageleverbaarookdespreiding inaantal
plantenpervierkantemetergrootis.Datwasbijalleinditonderzoek
betrokkengewassenhetgeval.
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Tabel2

Boomteeltbedrijvennaarpercentageleverbaarperbedrijf,in
samenhangmethetaantalplantenpervierkantemeterbijhetgewas
Cotinus coggygria 'RoyalPurple'(n=12)

Aantalplanten/m2

Percentageleverbaar
50-60

20-30
30-40
40-50

60-70

1
0
0

2
1
0

70-80

80-90

2

0
2
2

2
0

Omdatdeplantafstandenbinnendepartijplantenopeenzelfdebedrijfsomsal
sterkuiteenliepenisdeanderegewassengeenoverzicht gegevenvande
spreiding inplantafstanden.Daardoorkanookgeenantwoordwordengegevenop
devraagofereensamenhangbestaat tussenhetaantalplantenpervierkante
meterenhetpercentageleverbaar.

2.2 Verschilleninmaatverdeling,geldopbrengstenpervierkantemeterenhet
rendementvandeteelt
Verschillen infysiekeopbrengstenkomenooktotuitdrukking ineen
uiteenlopendemaatverdeling.Omdezeonderling beter tekunnenvergelijken
moetenzeingeldwordenuitgedrukt.Hoegroot zijndandeverschillen?In
tabel3zijnalsillustratiedeuiterstewaardenvandegeldopbrengstenbij

x Cupressocyparis

leylandii

'CastlewellanGold'enbij Magnolia

stellata

gegeven.Inbeidegevallenisopeengroepvantienbedrijvenbijvijftig
willekeurig gekozenplantendemaatgenomen.Permaatsortering isvooralle
bedrijvendezelfdeminimum richtprijsgehanteerd.Bij Magnolia stellata leidt
dittoteenopbrengstverschildatoploopt tot ƒ175,-tot ƒ250,-per
honderdleverbareplanten.Debedragengevendaninfeitedeverschillenin
maatverdelingperbedrijfweer.Buitendeminimumkwaliteitseisen iserdus
geenrekeninggehoudenmetkwaliteitsverschillen.
Tabel3 Uiterstewaardenvandegeldopbrengsten (gld)per
honderdleverbareplantenenpervierkantemeter

beteeldeoppervlaktebij x Cupressocyparis

leylandii

'CastlewellanGold'enbij Magnolia stellata,
naeen
respectievelijk tweeteeltvanafplantgoed,waargenomen
inBoskoopenomstreken (n=10)
Hoogste

Laagste

Opéénna
hoogste

'CastlewellanGold*
per 100 pi.
per m2

Magnolia

646
110

400
42

499
87

laagste

448
43

stellata

per 100 pi.
per m2

834
145

575
57

799
106

588
63

De geldopbrengsten per vierkante meter beteelde oppervlakte lopen aanzienlijk
verder uiteen dan de geldopbrengsten per honderd planten. De plantafstand
verschilt nogal van bedrijf tot bedrijf en speelt dan ook een belangrijke
rol.
De conclusie isdan er ook op een beperkt aantal bedrijven al grote
verschillen inberekende geldopbrengsten bij dezelfde gewassen voorkomen. Per
vierkante meter uitgedrukt zijn zehet gevolg van verschillen in
maatverdeling, plantafstand en het percentage leverbaar.
Voor het rendement van de teelt zijn de teeltkosten uiteraard ook vanbelang.
Bij teelt in de vollegrond verschillen zeniet zo erg van bedrijf tot
bedrijf. Zekunnen danuit de vergelijking worden weggelaten. Dat ligt anders
bijpot-en containerteelt waar dekosten van potten enpotgrond toenemen
met het aantal planten per vierkante meter.Daarom is in tabel 4naast de
geldopbrengsten ookhet saldo per vierkante meter berekend. Dit laatste
bedrag isopgebouwd uit het verschil tussen de geldopbrengsten ende
toegerekende kosten.Dit zijn dekosten die speciaal voor het betreffende
gewas worden gemaakt. Ze lopen per bedrijf uiteen onder meer vanwege het
aantal planten per vierkante meter,de potmaat,potkwaliteit enhet verbruik
van andere vlottende produktiemiddelen.
De bedrijven in de tabel zijn gerangschikt naar toenemende geldopbrengsten.
Dehoogte van het saldo verloopt daar vrijwel parallel aan.De invloed van
het aantal planten per vierkante meter op de geldopbrengsten is in dit geval
groter dan van de gemiddelde lengte van deplanten.
Tabel 4

Gemiddelde lengte (n=50), aantal planten per vierkante meter,
geldopbrengsten, toegerekende kosten enhet saldo (gld)van
Pyracanta 'OrangeGlow' op tien verschillende bedrijven in Boskoop
en omstreken

Bedrijf gemidno.
delde
lengte

per vierkante meter
aantal pi. geldopbr.

toeg.kosten

saldo

9

96

43

111

9

2

92

48

106

14

102

92

6
8
10
7
5
4
3
1

99
96
81
65
76
85
92
87

33
30
31
38
37
33
20
15

89
81
75
71
65
63
53
39

8
6
12
7
7
6
5
3

81
75
63
64
58
57
48
36

2.3 Het belang van groepen factoren die van invloed zijn op de opbrengsten
Globaal kunnen de factoren,die bepalend zijn voor de verschillen in fysieke
opbrengsten tussen bedrijven met eenzelfde gewas na eenzelfde teeltduur,in
twee groepen worden verdeeld. De eerste groep betreft de groeiomstandigheden
op debedrijven ende genomen teeltmaatregelen. De tweede heeft betrekking op
dekwaliteit vanhet uitgangsmateriaal.
Om een indruk over het belang van beide groepen factoren tekrijgen is een
proef uitgevoerd, diehieronder wordt besproken.

:

-102.3.1 Gelijk uitgangsmateriaalopverschillende bedrijven
Aaneengroep bedrijven zijnzogoedmogelijkopmaatenkwaliteit
gesorteerde planten uitgereiktdievaneenzelfde bedrijf afkomstig waren.Het
betreftdegewassen Magnolia stellata,
x Cupressocyparis
leylandii,
Pyracantha 'OrangeGlow'en Erica carnea 'Winter Beauty'.Deaanheteinde
vandeteelt gemeten verschilleninopbrengst zijndaneengevolgvan
uiteenlopende teeltomstandighedenenverzorgingopdebedrijven.Tabel5
geeftvandevier genoemde gewassenhetresultaat.
Ophetbedrijfmetdegunstigste teeltomstandigheden en/ofdebeste
verzorging zijndegeldopbrengstenvan Magnolia stellata,
ƒ40,-per
vierkantemeter (eindoppervlakte)hogerdanophetbedrijfmetdeslechtste
teeltomstandigheden.Deopbrengstverschillenpervierkante meter zijn
uiteraard mede afhankelijkvandeplantafstandenhetpercentage leverbaar.
Per honderd opgezette plantenuitgedrukt bedraagthetverschil ongeveer
ƒ 250.-.
Tabel5 Hoogsteenlaagste geldopbrengstenpervierkante meter
van vier boomteeltgewassenopverschillende bedrijven
Gewas:

hoogste

laagste

opéénna
hoogste

Magnolia stellata l)(n=10) 105
x Cupressocyparis
leylandii
(n=19)
49
Pyracantha 'OrangeGlow'(n=8) 99
Erica carnea 'WinterBeauty'
(n=10)
33
1) Bij Magnolia stellata
naeenjaar.

laagste

65

98

70

25
47

43
77

30
52

28

32

29

natwee jaar teelt;overige gewassen
,

Bij x Cupressocyparis
leylandii
zijndeverschillen naar verhoudingnog
groter omdatzealnaeenjaar teelt worden gerealiseerd.Geringis
daarentegenhetverschilbij Erica carnea 'Winter Beauty*.Vermoedelijk
speelthetfeitdat Erica veelalopvers opgebrachte grond worden geteeld
hierineenrol.
2.3.2 Verschillend uitgangsmateriaal onder gelijke teeltomstandigheden
Van dezelfde groepbedrijvenisbeworteld stekofplantgoed onder gelijke
teeltomstandigheden totleverbaar geteeld.Deaanheteindevanhet
groeiseizoen gemeten verschilleninopbrengstenmoeten worden toegeschreven
aan verschilleninkwaliteitvanhetuitgangsmateriaal.Intabel6zijnde
resultaten gegeven.
Debestekwaliteit uitgangsmateriaalvan Magnolia stellata
levertals
eindprodukt,natwee jaar teelt, ƒ20,-tot f 30,-pervierkantemeter meer
opdanwanneer plantgoedvandeminste kwaliteit wordt gebruikt.Hetkomt
overeenmetƒ200,-ƒ 300,-perhonderd opgezette planten.Ditbinneneen
beperkte groepvantienbedrijven.Ookhier geldtdatdeopbrengstverschillen
bij x Cupressocyparis
leylandii
naar verhoudingnoggroter zijn;ditvanwege
een eenjarige teeltduur.
Bij Erica carnea 'Winterbeauty' bedraagthetverschilingeldopbrengsten

11tussenhetbedrijfmethetbesteenhetslechtsteuitgangsmateriaal (indit
gevalbeworteldstek)slechts ƒ5,-pervierkantemeter.
Tabel6 Hoogsteenlaagstegeldopbrengstenpervierkantemeter
uitgaandevanplantmateriaalvanverschillendeherkomstonder
gelijkeomstandigheden totleverbaargeteeld1}
Gewas:

hoogste

laagste

opéénna
hoogste

Magnolia stellata

(n=10)

x Cupressocyparis

110

78

104

laagste
87

leylandii

(n=19)

68

30

59

36

32

27

30

28

Erica carnea 'WinterBeauty'
(n=10)
1)

Magnolia stellata
jaar.

tweejaarteelt;overigegewasseneen

Deverschilleningeldopbrengstenalsgevolgvanverschilleninkwaliteitvan
plantgoed vertegenwoordigendeextrawaardevandebestekwaliteitplantgoed
tenopzichtevandeslechtste.Omdatdeteeltondergelijkeomstandigheden
plaatsvond tredenerimmersgeenkostenverschillen op.Watdebetekenis
daarvankanzijnwordtgeïllustreerdmethetnuvolgenderekenvoorbeeld.
Bij x Cupressocyparis
leylandii verschildedegeldopbrengst vanhetleverbare
produktvanplantgoedvandebesteendeslechtstekwaliteitƒ294,-per
honderdopgezetteplanten.Decontantewaardevanditbedragmaghetbedrijf
metde"slechtste"kwaliteitplantmateriaalmaximaaluitgevenomhet
kwaliteitsniveau vande"beste"tebereiken1 ) (Debedrijvenzijnniet
representatiefvoorallebedrijvenmetdebetreffendekwaliteit).
Verondersteldatdoorplantgoedteelt indekas50%vanhetcontantgemaakte
extrageldopbrengst aanhetleverbareproduktistoetevoegen 2 ) . De
contantewaardebedraagtƒ267,-.Bijeenaantalplantenvanhonderdtwintig
stukspervierkantemeterbed (P9)eneenbenutting vandekasruimtevan75%
staanernegentigplantenpervierkantemeter.Voorhonderdstuksplantgoed
zijnervanwegeuitval (5%)100/95*90=95stuksindekasaanwezig.Benodigd
isdan:95/90=1,06vierkantemeterkasruimte.Degeldopbrengst vandeze
ruimtebedraagt 50%vanƒ267,-= ƒ133,50.Pervierkantemeterruim:
ƒ 125,-.

1

) Ditbedragmoetcontantgemaaktworden,omdatereentijdsverschilbestaat
tussendeontvangstvandeextraopbrengstenendetemakenkosten (hiertwee
jaarbijvijfprocentrente)

2

) Ditiseenzuivereveronderstelling,dienietdoorproevenisaangetoond

133. VERHOGINGVANDEKWALITEITVANUITGANGSMATERIAAL
3.1 Uiterlijkekenmerkenalsindicatievoordekwaliteitvan
uitgangsmateriaal
3.1.1 xCupressocyparis leylandii
Hetmeestinhetoogspringendeaspectvande"opbrengstbepalendekwaliteit"
vanplantgoed van x Cupressocyparis
leylandii isdemaatervan.Bijeenproef
zijndeverschilleninkwaliteitsniveauvanplantgoedvanverschillende
herkomst,bepaald.Daarvoor isopbasisvandemaatverdeling dewaarde,die
volgenshetrichtprijzenboekjebijverkoopbehaaldzouzijn,berekend.
Naéénjaarteeltondergelijkeomstandigheden isopdezelfdewijzedewaarde
vanheteindproduktbehaald.Perherkomstisdezeuitgedruktperhonderd
levendeplanten.Erisbijdezebepalinggeenrekeninggehoudenmetuitval
omdatdemaatvanhetplantgoedwordtvergelekenmetdievanheteindprodukt.
Doordathetuitgangsmateriaalondergelijkeomstandighedenisgeteeldwordt
verondersteld datdeverschillenindewaardevanheteindproduktin
belangrijkematehetgevolgvanverschilleninuitgangsmateriaal zijn,ofwel:
y=f(x)waarbij y=deberekendewaardeeindproduktperhonderd
levendeplanten;
x=berekendewaardeplantgoedperhonderd
stuks.
Metbehulpvanregressie-analyse isnagegaaninhoeverredeberekendewaarde
vanhetplantgoedverklarend isvoordeberekendewaardevanheteindprodukt.
Bijdezeanalysemethodewordtonderzocht ofereensamenhang istusseneen
aantalvoorafbepaaldeverklarende factoreneneenresultaatvariabele.Voor
elkvandeverklarende factorenwordtnagegaanofzijeensignificante
bijdrageindeverklaring vandevariatieinderesultaatvariabele levert
terwijltevensaangegevenwordt,doormiddelvaneenR-kwadraat score,hoe
groothetverklaardedeelisvanalleverklarende factorenindevariatievan
deresultaatvariabele (Wijvekate,1972).Inbijlage 1zijnderesultatenvan
dezeanalyseweergegeven.
Uitderegressie-analyseblijktdatopbasisvannegentienwaarnemingener
eenbetrouwbare relatiekonwordengelegd tussendewaarde (endaarmeede
maat)vanhetplantgoedendewaardevanheteindprodukt.
Intotaalwordt60%vandeverschilleninopbrengst vanheteindprodukt
verklaarddoorverschilleninwaardevanhetplantgoed.Datbetekentaande
anderekantdat40%vandeverschillenonverklaardblijft.Naastdemaatvan
hetplantgoed zijnerdusnoganderefactorendiedekwaliteitvanhet
plantgoedbepalen.Meteentweedeproefisverdergezochtnaardezefactoren.
3.1.2 MagnoliastellataenMagnoliasoulangiana
Eénvandewegenomtekomentoteenhogerekwaliteitvanhet
uitgangsmateriaal isindepartijtesorterenopzichtbareeigenschappenvan
hetuitgangsmateriaal.Devraagisdanookaanwelkeeigenschappende
kwaliteitherkenbaar is,enookofhetvoordeboomkwekereconomisch
interessant isomopdezeeigenschappen tesorteren.
Teroriëntering opditonderwerp zijnopeenpraktijkbedrijfvlakvoorhet
pottenvanbeworteldestekkenvan Magnolia stellata en Magnolia
soulangiana
aanhetuitgangsmateriaaldevolgendehandelingenverricht:
- hetmetenvandescheutophet'oorspronkelijkestekincm (xl);
- hetmetenvandelengtevandeoorspronkelijke stekincm(x2);
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- hetmetenvandelengtevandemeestewortelsincm(x4);
- hettellenvanhetaantalwortels(x5).
Naéénteeltseizoenisvanhetgesorteerdeuitgangsmateriaal vervolgensweer
demaatopgenomen.Daarbijwasdeveronderstelling datdemaatvanhetéén
jaargeteeldeuitgangsmateriaal (y)afhankelijkwasvandebijhetpottenvan
destekkenbepaaldekenmerken (xlt/m x5).Omdezeveronderstelling te
toetsenismetbehulpvanregressie-analysenagegaaninhoeverredebijhet
pottenvastgelegdekenmerkenverklarend zijnvoordemaatvanhetéénjaar
geteeldeprodukt.Voorzowel Magnolia stellata en Magnolia soulangiana zijn
deresultatenvandezeanalyseinbijlageéénweergegeven.
Bij Magnolia stellata blekendelengtevandescheut (xl)enhetaantal
wortels (x5)eensignificantebijdrageteleverenaandeverklaringvande
verschillenindemaatvanheteindprodukt.Intotaalverklarenbeide
kenmerkenechterslechtseenbetrekkelijkgeringdeelvandetotalevariatie
indemaat (=lengte)vanheteindprodukt (R2=0,29).
Bij Magnolia soulangiana dragendrievandevijfgemetenkenmerken
significantbijaandeverklaring vandeverschilleninlengtevanhet
plantgoednaeenjaarteelt.Naastdealeerdergenoemdelengtevandescheut
enhetaantalwortelsisookdelengtevandemeestewortelsvanbelang.
Debijdragevandezeeigenschappenvanhetbeworteldstekindeverklaring
vandeverschillen intotalelengteisnagenoeggelijk.Intotaalverklaren
devoorafgemetenkenmerkenietsminderdandehelftvande.verschillenin
lengtegroei. (R2=0,42).Inbeidegevallenisderestvariantiedanook
tamelijkhoog.Behalvedatanderekwaliteitskenmerken vanhetplantmateriaal
eenrolspelentreedtervermoedelijk ooknogalwat "ruis"opalsgevolgvan
degroeiomstandigheden tijdensdeteelt.Daarvanzijngeenvariabeleninhet
modelaanwezig.Uit.derestvariantiebijMagnoliasoulangianakanberekend
wordendatwanneeruitgegaanwordtvan,opdegenoemdeeigenschappenvolkomen
homogeenstek,hetplantgoedalsgevolgvandegroeiomstandigheden'inlengte
maximaal24centimeterkanverschillen.
Ditopeenverschiltussendegrootsteenkleinstelengtevan44-6=38cm.De
nietgemetenfactoren,hetzijbijhetuitgangsmateriaalhetzijtijdensde
teelt,hebbendusookeenbelangrijke invloedopdevariatieintotale
lengte.Eenongelijkmatigeverdeling vanwaterenkunstmest alsgevolgvande
standtenopzichtevandesproeierstijdensdeteelt,zouéénvandefactoren
kunnenzijn.
3.2 Eenbeterekwaliteit doorsorteren:eenrekenvoorbeeld
Ophetbijdeproefbetrokkenpraktijkbedrijfwerdhetbeworteldestekvan
Magnolia voornamelijk opscheutlengtegesorteerd.Erwerdnagenoeggeen
levendmateriaalweggegooid.
Zeerwaarschijnlijk isdatopdemeestebedrijvenhetgeval.Uitgaandevande
eigenschappendiebijdragenindeverklaring vandeverschilleninmaatvan
heteindproduktnaeenteeltjaar,kanaanzienlijk effectieveropkwaliteit
wordengesorteerd.Devraagisofhet financieelvoordeelopkanleverenals
eendeelvanhetstekwordtweggegooid.Dezevraagzalnuaandehandvaneen
rekenvoorbeeldwordenbeantwoord.
Daarvoor isachteraf,doorsimulatie,indepartijenbeworteldstek
gesorteerd.Uitde"meerwaarde"vanduizendstuksplantgoed,gegroeiduit
beworteldstekwaarinisgesorteerd,isberekendwelkehoeveelheidstekextra
gemaakt zoumoetenwordenomdezelfdehoeveelheideindprodukt aftekunnen
leveren.
Tabel7geeftderesultatenbij Magnolia stellata en Magnolia
soulangiana.
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Partijtweegeeftdeopbrengst vanplantgoed zoalsophetgenoemde
praktijkbedrijfwerdaangetroffen;duszonderextrasorterenopdegevonden
kenmerkenvanhetbeworteldestek.Inpartijééniswelgesorteerd:bij
Magnoliastellatazijnallestekkenmetminderdandriewortels
uitgesorteerd.Ertreedtdaardooreenbelangrijkeverbetering inde
maatverdeling vanhetleverbaarplantgoedop;degeldopbrengst vanduizend
stuksneemtmetƒ450,-toe.Daarvoormoeten380stuksbeworteldstekworden
weggegooid,datis38%.Bijaankoopvanderdenzalerookgesorteerdmoeten
worden.Alsditstekdezelfdekwaliteitheeftbedraagthetextraaantekopen
aantal100/62*380=615 (afgerond).Voorditaantalmagmaximaaldecontante
waardevandeextraopbrengstwordenuitgegeven.Decontantewaardebedraagt
428,50 (éénjaar;5%rente)zodathetstek428,50/615=ƒ0,70magkosten.
Bijeenlagereprijsisersprakevanfinancieelvoordeel.
Tabel7 Opbrengsteninguldensvanduizendstuksplantgoedvan

Magnolia stellata en Magnolia soulangiana

Partij1:extragesorteerdnaar
aantalwortels
Partij2:zondersorteren
Opbrengstverschildoorsorteren
opkwaliteit
Aantalbeworteldstekuitgesorteerd
(stuksper 1000stuksplantgoed)
Aantalextratemakenstek(bij
eigenvermeerdering)

Magnolia
stellata

Magnolia
soulangiana

2000
1550

1950
1830

450

120

380

282

690

385

Omhetgenoemdeaantaluiteigenvermeerdering aantevullenmoetervanwege
uitval (nietbeworteld;ophetbetreffendebedrijf 11%)eengroteraantal
extragestektworden.Ominhetextraaantalooktekunnensorterenzijner
inditgeval690stekkennodig.Datmageveneensmaximaalƒ428,50kosten,
ofwelƒ0,62perstek. (Voordemaatverdeling nasorterenendeberekeningen
wordtverwezennaarbijlage2).
Bij Magnolia soulangiana isinhetstekgesorteerdopdelengtevande
scheut;allestekmeteenscheutlengtekleinerdanééncentimeteris
verwijderd.Hetopbrengstverschil tussendegesorteerdeenongesorteerde
partijenishieraanzienlijkkleinerdanbij Magnolia stellata.
Omhetzelfde
aantalbeworteldstektekunnenpottenmoetenerinditgeval385stekken
extragemaaktworden.Zemogenmaximaalƒ0,30 perstukkosten. (Inde
praktijkligtdeaankoopprijshoger).
Geconcludeerdkanwordendatsteksorterenophetaantalwortelsbij Magnolia
stellata financieelvoordeeloplevert.Bij Magnolia soulangiana ishet
voordeelvansorterenopscheutlengte tegering.
Sorterenopeencombinatievantweeeigenschappendiehetverschilinmaat
vanheteindprodukt uiteraard vooreengroterdeelverklaren,gafgeenvan
beidegewasseneenbelangrijkeverbetering vanhetresultaat;hetaantal
extraaantekopenoftemakenstekisaanmerkelijk groteromdatermeer
verwijderdzouworden.
Hetzalduidelijkzijndathetaantaluittesorterenstekkenafhankelijkis
vankwaliteitsniveau vanhetbeworteldestek.Dehierbovengegevenuitkomsten
vandeberekeningenkunnendaardoorvanjaartotjaarwisselen.
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3.3 Hetkwaliteitsniveau;eentweederekenvoorbeeld
Stekresultatenwisselennogalvanjaartotjaarenookvanbedrijftot
bedrijf;zowelwatbetrefthetaantaldatbeworteld isalsdekwaliteitvan
debeworteling.Ditwijsteropdatdeomstandighedenbijdevermeerdering
voorverbetering vatbaarzijn.Wathetbelangkanzijnvaneenbeter
kwaliteitsniveauvanbeworteldstekblijktuithetvolgenderekenvoorbeeld.
Opeenpraktijkbedrijfwerdbeworteldstekvan Magnolia vóórhetpotten
gesorteerd.HetbestestekkwaminP9 1) testaan,deminderekwaliteitin
P7.Bij Magnolia stellata bleekongeveer 10%geschiktominP9teworden
gepot.Devraagisnuwatdeextrageldopbrengst zouzijnalsdoorverhoging
vanhetkwaliteitsniveauvanhetbeworteldstek,eengroteraandeelinP9
totplantgoedzoukunnenwordengeteeld.Tabel8geeftdaarvaneen
rekenvoorbeeld.HetaandeelstekinP9looptopvan10tot90%.
Alsgevolgvaneengunstigermaatverdeling eneenietsgeringerpercentage
uitvalisdegeldopbrengstper 100opgezetteplantenbij50%plantgoed inP9
ƒ 20,-hogerdanbij10%inP9.
Ditverschilmoetbijvoorkeur totopbrengstenpervierkantemeterworden
herleid.Deteeltoppervlaktebeperktdeproduktiemogelijkheden voorveel
bedrijvenhetsterkst.Bij10%planteninP9staanerpervierkantemeter
bedoppervlaktemeerdanbij50%;hetverschilbedraagt tienstuks (P7in
trays;voorberekeningen ziebijlage drie).Deopbrengstbij50%plantgoedin
P9blijktƒ12,-pervierkantemeterhoger tezijndanbij10%inP9.Na
verrekening vandeextrakostendieafhankelijk zijnvanhetaantalpotten
resteertongeveerƒ10,-pervierkantemeter.Alsdekwaliteitvanhet
beworteldstekzodanigwordtopgevoerddatniet50maar90%inP9komtte
staanneemthetrendementvandeteelt toemetruim 16,-pervierkante
meter.

Tabel8

Maatverdeling engeldopbrengstenperhonderdopgezetteplantenen
pervierkantemetervan Magnolia stellata
(plantgoed)alswordt
uitgegaanvanstekmeteenverschillend kwaliteitsniveau
partij1

AandeelstekinP9 (%)
Uitval (%)
Maatverdeling plantgoed (%)
<15
15-20
20-30
Geldopbrengsten (gld)
per 100stuks
pervierkantemeternetto

partij2

partij3

10
12

50
10

90
4

25
42
21

22
35
33

16
34
46

153
223

173
235

206
253

Algehelekwaliteitsverbetering vanbeworteld stekheeftbijMagnoliastellata
eennietteverwaarlozenopbrengstverhoging totgevolg.Vermoedelijkisde
opbrengstverhoging echterookvooreendeeltoeteschrijvenaandegrotere
pot.
1

)9cminhetvierkant

- 17Overigensisernietmetverbeteringvanhetkwaliteitsniveau vanhetstek
geëxperimenteerd.Doortesortereninhetleverbareplantgoed isereen
partijsamengesteldmet50en90%vandeplanteninP9.Daarvanisde
opbrengstbepaald.Overdekostenvankwaliteitsverbetering vanstekis
weinigbekend.Voorhetjaarvanonderzoekisberekend,dathetbij Magnolia
stellata geziendeextraopbrengstenmaximaalongeveerƒ10,-perkistjezou
mogenkosten.
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1. Opeenbeperktaantalbedrijvenmethetzelfdegewaskomengrote
verschilleninberekendegeldopbrengstenvoor.Bijhetstrevennaar
beterebedrijfsresultatenmoetdeaandachtvanondernemers zichmetname
richtenopfactorendiedegeldopbrengstengunstigbeïnvloeden.
2. Erisgrondgeblekenvoordeaannamedatdekwaliteitvan
uitgangsmateriaalvoorhetplantenherkenbaaris.Sorterenopde
betrokkenkenmerkenbiedtvooreenaantalgewassenookmogelijkhedende
opbrengstenteverbeteren.

Bij x Cupressocyparis

leylandii en Magnolia stellata overtroffende

extraopbrengstenalsgevolgvankwaliteitsverbetering vanhetplantgoed,
inhetjaarvanhetonderzoek,ruimschootsdekostenervan.Bij Magnolia
soulangiana wasdeextraopbrengst tegering.Verderonderzoeknaarde
technischemogelijkhedenvankwaliteitsverbetering isaantebevelen.Om
deeconomischeperspectievenbeter tekunnenbeoordelenisookinformatie
overdeanderekostennodig.
3. Zowel"bedrijfsgebonden"factorenalsdekwaliteitvanuitgangsmateriaal
hebbeneengroteinvloedopdefysiekeopbrengstenvangewassen.
Verhoging vandekwaliteitvanuitgangsmateriaalbiedtindepraktijk
meerkansentotopbrengstverhoging danbeïnvloedingvande
teeltomstandigheden.Behalvedemogelijkheid totsorterenopvooraf
herkenbarekwaliteitskenmerkenbiedtdevermeerderingsfasemeerkansende
ontwikkeling engroeitebevorderendandeteelt faseomdatdeeerste
merendeelsplaatsvindt ingeslotenruimteszoalskassenenbakken.
Technischonderzoeknaardeoptimalisering vandeontwikkeling tijdensde
vermeerderingsfase zoudaaromprioriteitmoetenkrijgenboven
vergelijkbaaronderzoek tijdensdeteeltfase.Hetzelfdegeldtvoor
bedrijfsvergelijking opbasisvantechnischeinformatie.
4. Gezienhetgrotesortiment gewassen,hetaantalendecomplexiteit vande
factorendiedeopbrengstenvanboomteeltgewassen bepalenishetsucces
vaneenonderzoeknaardeoorzakenvanverschillen twijfelachtig.Er
komengroteverschilleninteeltwijze (verzorging)entijdstipvan
vermeerdering tussenbedrijvenmethetzelfdegewasvoor.Daarkomtbij
datdekwaliteitvanhetuitgangsmateriaalaanzienlijkverschilt ende
invloedervanmoeilijk tescheidenisvanfactorendiebelangrijkzijn
bijdeteelt.Ditbetekentdatvoorexternebedrijfsvergelijking diemoet
leidentothogereopbrengstenengebaseerd isopbedrijfsregistratie,
veeldeelnemerseneengrotediversiteit aangegevensnodigzijn.Omdat
daarbijgecompliceerdeanalysetechnieken nodig zijnzouexterne
bedrijfsvergelijking beperktmoetenblijventotfysieke
opbrengstenvergelijking waarbijhetopbrengstniveauendaarmeede
concurrentiepositievanbedrijvenmethetbetreffendegewascentraal
staat.
5. Opboomteeltbedrijvenkomtveelalzowelvermeerdering alsteeltvoor.
Gezienhetbelang vanhoogwaardig plantmateriaaldientindepraktijk
veelvuldiger devraaggesteldtewordenofdevermeerderingbeter
uitbesteedkanwordenaangespecialiseerdebedrijven.Probleemdaarbijis
datergeenduidelijkebeslissingscriteriabestaan.Pasalsbekendis
welkeinvesteringennodigzijnomeenverbetering vanhet
kwaliteitsniveau vanuitgangsmateriaal terealiserenkanwordennagegaan
ofdezeookopkleineschaalvoldoenderendabelzijn.
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1. Aanleidingendoelvanhetonderzoek
Bijvoorafgaandbedrijfsvergelijkendonderzoekopboomteeltbedrijvenbleek
eenbelangrijkdeelvandeverschilleninbedrijfsresultaatsamentehangen
metverschilleningeldopbrengsten.Vergelijkbarebedrijvenmetnagenoeg
gelijkekostenrealiseerdeninhetenegevalaanzienlijkhogere
geldopbrengstendaninhetanderegeval.Overdeachtergrondvandehogere
geldopbrengstenkonuitdebeschikbaregegevensnietswordengezegd.
Hetvervolgonderzoeknaardeverschilleninopbrengstentussenbedrijvenmet
eenzelfdegewasheeft totdoeltetonenhoegrootdeverschillenin
opbrengstenvaneenzelfdegewasnagelijketeeltduuropverschillende
bedrijvenkunnenzijn,enwegenaantegevenomtotverhoging vande
opbrengstenendaarmeehetbedrijfsresultaattekomen.Degepresenteerde
cijfersdienenvooralals"eye-opener".

2. Opzetenverzameldegegevens
Erzijngegevensverzameldovermaatverdeling,hetpercentageleverbaaren
hetaantalplantenperoppervlakte-eenheidofweldefysiekeopbrengstenvan
diversesoortenboomteeltgewassen.Debijhetonderzoekbetrokkenbedrijven
vormengeenaselectesteekproefuitdetotalepopulatievanbedrijvendie
hetbetreffende gewastelen.Dekeuzevandegewassenisooknietgeheel
willekeurig.Erisdaarbijgeletopdeuitvoerbaarheid vanveldmetingenaan
heteindevanhetgroeiseizoen.
Globaalspelentweegroepen factoreneenrolbijdeverschilleninfysieke
opbrengsten tussendebedrijven.Deeerstebetreftdegroeiomstandighedenop
debedrijven,detweededekwaliteit vanhetuitgangsmateriaal.
Hetbelangvandegroeiomstandigheden isgemetendooraaneengroepbedrijven
gelijkwaardig opmaatenkwaliteit gesorteerdplantgoeduit tereikendatvan
eenzelfdebedrijfafkomstigwas.Vandezelfdebedrijvenisplantgoedonder
gelijkeomstandigheden totleverbaargeteeld.Deaanheteindevanhet
groeiseizoen gemetenverschilleninmaatmoetenwordentoegeschrevenaan
verschilleninkwaliteit vanhetuitgangsmateriaal.

3. Groteverschilleninpercentageleverbaarenopbrengsten
Bijdeonderzochtegewassenbleekzoweldespreiding inhetpercentage
leverbaaralsdieinhetaantalplantenperoppervlakte-eenheid groot.Er
moetbijboomteeltgewassen ooknogrekeningwordengehoudenmetde
maatverdeling vanheteindprodukt.Omdaarnadefysiekeopbrengstenbeterte
kunnenvergelijkenzijnzeingelduitgedrukt.Hetverschiltussendealdus
berekendehoogsteenlaagstegeldopbrengst pervierkantemeterbedraagtbij
x Cupressocyparis
leylandii 'CastlewellanGold'ruimƒ40,-,enbij Magnolia
stellata ruimƒ60,-pervierkantemeter (éénjarige respectievelijk
tweejarigeteeltvanafplantgoed).Verschilleninplantafstandenspelen
daarbijechterookeenrol.
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4. Verschillende groeiomstandigheden
Aaneengroepbedrijvenwerdgelijkwaardig opmaatenkwaliteit gesorteerd
plantgoeduitgereikt datvaneenzelfdebedrijfafkomstig was.Bij Magnolia
stellata kwamaanheteindevantweejaar teelt eenberekend
opbrengstverschil vanƒ40,-pervierkantemetervoor (n=10).Perjaar
uitgedrukt kwambij x Cupressocyparis
leylandii eennagenoeg evengroot
verschilvoor. (n=19).Bij Erica carnea 'WinterBeauty'bleekhet
opbrengstverschil aanzienlijkgeringer tezijn.
Deberekendeopbrengstverschillen zijntewijtenaanuiteenlopende
groeiomstandigheden opdebedrijven.
5. Dekwaliteit vanhet uitgangsmateriaal
Vandezelfdebedrijven isplantgoedonder gelijkeomstandighedentot
leverbaar geteeld.Deaanheteindevanhetgroeiseizoengemetenverschillen
inmaatmoetenworden toegeschreven aanverschillen inkwaliteit vanhet
uitgangsmateriaal.
Debestekwaliteit plantgoedvan Magnolia stellata levert alseindprodukt,
bijeenteeltduurvantweejaar,ƒ20,-totƒ30,-pervierkantemetermeer
opdandeslechtstekwaliteit. (n=10).Voor x Cupressocyparis
leylandii geldt
ongeveerhetzelfdebedragmaarhetwordt alnaeenjaargerealiseerd.Bij
Erica carnea 'WinterBeauty'bedraagt hetverschilechterslechtsƒ5,-per
vierkantemeter.
Decontantewaardevanhetverschilingeldopbrengstenmagdoorhetbedrijf
metde"slechtste"kwaliteit plantgoedmaximaalwordenbesteedomde"beste"
tekrijgen.Alsbij x Cupressocyparis
leylandii doorplantgoedteelt indekas
50%vanhetopbrengstverschil aanhet leverbareprodukt istoetevoegen
levert degebruiktekasruimteongeveerƒ125,-pervierkantemeterop.

6. Verbetering vandekwaliteit doorsorteren
Envandewegenomtoteenhogerekwaliteit uitgangsmateriaal tekomenisin
departijtesorteren.Daarvoormoet voorafbekendzijnaanwelkeuiterlijke
eigenschappen dekwaliteit herkenbaaris.
Metbehulpvanmultiple regressieisvastgesteld datbijbeworteld stekvan
Magnolia stellata hetaantalwortelsendelengtevandegroeischeut ophet
steksignificant bijdragen indeverklaring vandeverschillen inmaatvan
hetplantgoednaeenteeltseizoen.Bij Magnolia soulangiana warenhet
eveneensdelengtevandescheut enhetaantalwortelsmaarookdelengtevan
dewortels.Bij Magnolia stellata droegendevoorafgemetenvariabelen29%
bijindeverklaring vandetotaleverschillen.
Bij Magnolia soulangiana wasdat42%.Uitgaandevandeeigenschappendie
bijdragen indeverklaring vandeverschillen indemaatvanhet eindprodukt
kanaanzienlijk effectiever opkwaliteit wordengesorteerd.Alsbij Magnolia
stellata allestekkenmetminderdandriewortelsnietmeerwordenopgepot
isberekend datvoorhetaantekopenextrastekmaximaalƒ0,70magworden
uitgegeven.Bij Magnolia soulangiana ligtdatbedrag opƒ0,30.
7. Kwaliteitsverbetering doorcultuurmaatregelen
Het iswellicht ookmogelijkdoorcultuurmaatregelen hetalgehele
kwaliteitsniveau vanuitgangsmateriaal teverhogen.Ditheefteen
opbrengstverhoging vanhetafteleverenprodukt totgevolg.Eenberekening
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op basis van praktijkcijfers gaf het volgende resultaat. Bij een algehele
verhoging van het kwaliteitsniveau van het bewortelde stek, neemt het
rendement van de teelt van plantgoed van Magnolia stellata,
afhankelijk van
demate waarin deze kan worden gerealiseerd, met ƒ 10,-tot ƒ 25,-per
vierkante meter toe.
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BIJLAGE1

VERBANDTUSSENDEBEREKENDEVERKOOPWAARDEVANPLANTGOEDVANVERSCHILLENDE
KWALITEITENDEWAARDEVANHETEINDPRODUKTNAEENJAARTEELTONDERGELIJKE
OMSTANDIGHEDEN.

Y=berekendewaardeeindprodukt perhonderd levendeplanten
x=berekendewaardeplantgoedperhonderdstuks
y=l,4x+156,6

n=19

T-waarde 5,08 l)
R2=0,602 )
standaardafw.regressiecoeff.0,27

1

)MetdeT-toetskanwordennagegaanofderegressiecoëfficiënten
significant vannulafwijken;datwilzeggenofdevariabelewerkelijk
bijdraagtindeverklaringvanteverklarenvariabele

2

) R2geeftaanwelkdeelvandetotalehoeveelheidverschillenindete
verklarenvariabelendoordeindevergelijking opgenomenverklarende
variabelenwordtverklaard

BIJLAGE2

VERBANDTUSSENENKELEEIGENSCHAPPENVANBEWORTELDSTEKVANMAGNOLIASTELLATA
ENMAGNOLIA SOULANGIANAENDETOTALELENGTEVANHETGEWASEENTEELTSEIZOEN
LATER.

y=totalelengtenaéénseizoen
xl=lengtescheut,ophetstekgegroeid
x2=lengtestek
x3=diktestek
x4=lengtemeestewortels
x5=aantalwortels

Magnolia

stellata:

y=0,18x1+0,73x5+13,04
n=240
T-waarderesp.:3,54 7,07
R2=0,29
standaardafw,regressiecoeff.resp.0,05 en0,10

Magnolia

soulangiana:

y=l.07x1+1,06x4+0,97x5+10.89
n=240
T-waarderesp.:6,43 3,14 6,69
R2=0,42
standaardafw.regressiecoeff.resp.0,17,0,34en0,17

BIJLAGE3

MAATVERDELING ENGELDOPBRENGSTENPERHONDERDSTUKSVANPLANTGOEDVAN
MAGNOLIASTELLATAENMAGNOLIA SOULANGIANANAEENJAARTEELTINPOT.INHET
BEWORTELDSTEKVANPARTIJTWEEISNIETGESORTEERD;INPARTIJEENZIJNSTEKKEN
GESORTEERDENVERWIJDERD.

Magnolia stellata,
partijtweeongesorteerd:
%uitval:11
prijs
%aandeel
geldopbr
0,50
12,50
<15
25
15-20
1,90
81,70
43
20-30
2,90
60,90
21
155,10
partijéén:allestekkenmettweewortelsenminderverwijderd
%uitval : 3

%aandeel

<15
15-20
20-30

15
45
37

prijs
0,50
1,90
2,90

geldopbr
7,50
85,50
107,30
200,30

Aantalstekverwijderd:380datis38%vantotalepartijstekuitvalbij
stekken 11%:aantalstekextra temaken:
100/62*100/89*38=68,8

Magnolia soulangiana
Partijtwee,ongesorteerd:
%uitval:3
maat
%aandeel
prijs
<30
44
1,00
30-40
25
2,10
45-50
28
3,10

geldopbr.
44,00
52,50
86,80
183,30

partijéén:stekmeteenscheutlengtevanééncmenminderverwijderd
%uitval:1
maat
%aandeel
prijs
geldopbr.
<30
40
1,00
40.00
30-40
25
2,10
52,50
40-50
33
3,10
102,30
194,80

