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Dekwaliteitvanhetplantmateriaalisvaninvloedopde
produktiecapaciteit vandeaanplant endaarmeeookophetbedrijfseconomischresultaat.
Verschillen inkwaliteit leidentotverschilleninproduktie:eenbetereboomproduceertmeer.
Bedrijfseconomische evaluatiewijstuitdatwegensdebetere
prestatieseenbetereboomvoordeondernemer eenhogerewaarde
vertegenwoordigt.
Uitgaandevaneengelijkeaankoopprijsvanlichteenzware
bomen,wat indepraktijk totdusverhetgevalwas,wordt zowel
decontantewaardevandeteverwachtensaldialsdeliquiditeitspositiegunstigbe'invloeddooreenbetereboomkwaliteit.
Appels/Bedrijfseconomie/Plantmateriaal/Kwaliteit/Produktie/Kosten-Batenanalyse/Liquiditeit
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Woord vooraf

Voorhet produktieniveauvanjongeboomgaarden isdekwaliteitvanhetplantmateriaal vanveelbetekenis.Kwaliteitsverschillenophetmomentvanplantenkunnendeproduktiegedurende
meerdere jarendaarnabeïnvloeden.Inditonderzoek isvooréénjarig plantmateriaalvanappelennagegaanwelkerelatie tussende
kwaliteitophetmomentvanplantenendeproduktieinlatere
jarenbestaat enzijndebedrijfseconomischegevolgendaarvan
onderzocht.
Hetonderzoek isgebaseerd opderesultatenvanproevenop
hetProefstationvoordeFruitteelt enenkeleregionalefruitteeltproeftuinen.
Hetonderzoek isuitgevoerd ophetProefstationvoorde
Fruitteelt teWilhelminadorp doorDhr.M.L.Joosse,medewerker
vandealdaargestationeerdeLEI-onderzoeker.

DeDirecte

DenHaag,september 1984

Samenvatting

Algemeen
Deproduktiecapaciteitvaneenfruitaanplant-endaarmee
hetbedrijfseconomischresultaat-wordt indeeerste jarenvoor
eendeelbepaald doordekwaliteitvanhetplantmateriaal.Het
verkrijgenvanmeerenbeterinzichtindebedrijfseconomische
aspectenvankwaliteitsverschillen inéénjarig plantmateriaalvan
appelen,vormthetvoornaamste doelvanditonderzoek.

Opzet
De stamomtrekbijhetplantenblijkteengoedemaat tezijn
voordekwaliteit vanéénjarigeappelbomen.Deinvloedvankwaliteitsverschillen inhetplantmateriaalophetproduktieniveaukan
daaromviaderelatie stamomtrek-produktiewordenvastgesteld.
Deze relatieisviademethodevanregressieanalyse berekend
voorhet tweede totenmethetvijfdegroeijaar.Nahetvijfde
groeijaar zijnonvoldoendewaarnemingen beschikbaaromtotbetrouwbare conclusies tekunnenkomen.
Opbasisvanhetgemiddeldeverband ispergroeijaarhet
produktieverschil tussenbomenmeteenstamomtrekvan3,0 en 4,5
cm(respectievelijk+ 10en+ 14mmdiameter)vastgesteld.
Deeconomische consequenties zijnberekend viademethode
vandecontantewaarde terwijlookaandacht isbesteed aande
gevolgenvoorde liquiditeitsontwikkeling.
Voorditonderzoekwerdengegevensbewerktvannegentien
proevenvanhetProefstationvoordeFruitteelt enenkeleregionalefruitteeltproeftuinen,betrekkinghebbendeopzevenrassen.
Degebruikteonderstam isM.9.

Relatiestamomtrek-produktieniveau
Erblijkteenpositiefverband tebestaantussendestamomtrekbijhetplantenendeproduktieindedaaropvolgendejaren.
Metdepergroeijaargemiddelde regressiecoëfficiëntals
uitgangspunt,blijkenbomenmeteenstamomtrekvan4,5 cmbijhet
planten,totenmethetvijfdegroeijaar9,2 kg perboommeerte
producerendanbomenmeteenstamomtrekvan3,0 cm.Tussende
jarenblijktnietveelverschil tebestaan.
Uitwendige omstandighedenenrassenkeuzekunnenhetresultaatbeïnvloeden.
Anderonderzoek ophetgebiedvanboomkwaliteit bevestigtde
resultatenvanditonderzoek,namelijkdateenbeterekwaliteit

plantmateriaaleenhogereproduktiegeeft (Bolding 1975,Spruit
enWesterlaken 1981).

Bedrijfseconomischeresultaten
Deextraproduktievan9,2 kg perboomleidt toteenhogere
geldopbrengst.Bijeennetto-prijsvanf0,55 perkg isdat
f 5,06 perboom.Decontantewaardevandezeextra-opbrengstkan
wordenbecijferd opf4,29 perboom.
Deverschillen inproduktieniveau tussengoedeenminder
goedebomenzoudeneenverschil inaankoopprijs rechtvaardigen.
Indepraktijk echterblijktdeaankoopprijsvanbomennietof
nauwelijksmetdekwaliteitervansamentehangen.Wanneerbeplantingenmetbomenvan4,5 cmen3,0 cmstamomtrek,uitgaande
vaneengelijkeaankoopprijs,wordenvergeleken,danblijkende
economische resultatenvandebeplantingmetbomenvan4,5cm
zichzeerduidelijk ingunstige zinteonderscheiden.Ditgeldt
zowelvoordecontantewaardevandeteverwachtensaldialsvoor
de liquiditeitsontwikkeling.
Extrainspanningenvandeondernemer omeenbetereboomte
verkrijgenzijndaaromzekergerechtvaardigd.Omgekeerdgeldtdat
wanneerdeboomkwaliteit nietaandeeisenvandeondernemervoldoet,dat ineenrelatief lageaankoopprijs totuitdrukkingmoet
komenomaanplantvandergelijkebomenverantwoord tedoenzijn.
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1. Inleiding

1.1 Probleemstelling
Debeplanting Isvoordefruitteelt eenzeerbelangrijk produktiemiddel.Aanhet aanleggenvan eenbeplantingmoet danook
zeerveelzorgworden besteed.Eenaspect dat delaatste jaren
hierbijsteedsmeer deaandacht vraagt isdekwaliteit vanhet
plantmateriaal.
Totdusverwordenbijdekeuringvanhet plantmateriaal
slechts tweekwaliteitsklassen onderscheiden,namelijk BenNormaal.Deminimumeisen dieaandeklasseNormaalwordengesteld
zijnechter zodanig laagdat binnendezekwaliteitsklasse grote
kwaliteitsverschillen voorkomenwat redenisgeweest omdeze
klasse onlangs optesplitsen in "NormaalAA" en "NormaalA".Dat
isvanbelang omdat eenbeterekwaliteit appelboom hogereprestaties levert:eerder inproduktie eneenhogere produktie per
boom.Dat dekwaliteitsverschillen tussenappelbomen invloedhebbenophetproduktieniveauwordtniet alleenindepraktijkwaargenomen,ookonderzoekresultatenwijzendatuit (Bolding1975;
Spruit enWesterlaken 1981).
Het zalduidelijk zijndatdezeproduktieverschillengevolgenhebbenvoorhet bedrijfseconomischeresultaat vanhet fruitbedrijf.Totnu toeishieraanechternogniet veelaandacht besteed.In 1979werd hieraan eenonderzoekgewijd (Goedegebure
1979)maargeziendebelangstelling voordit onderwerpenhet
beschikbaarkomenvanmeeronderzoekmateriaal,leekhetgewenst
hieraan opnieuwaandacht tebesteden.Het biedt bovendiendemogelijkheid omderesultaten teverbinden aanhethuidigeopbrengst-enkostenniveau.
Naast bedrijfseconomische aspecten ishet tevens interessant
na tegaanwat degevolgenvoordeboomprijs zoudenkunnenzijn
doorhet verschil inproduktieniveau alsgevolgvankwaliteitsverschillenvanhetplantmateriaal.

1.2 Doelvanhet onderzoek
Doelvanhetonderzoek ismeer inzicht tekrijgen indebedrijfseconomischegevolgenvaneventueleverschillen inproduktieniveaualsgevolgvankwaliteitsverschillen inéénjarigplantmateriaalvanappelen opdeonderstamM.9.

2. Opzetvanhetonderzoek

2.1 Methode
Dekwaliteitvanhetplaatmateriaalkanopverschillendemanierenwordengemeten.Hetaantalbruikbareveren,delengtevan
deveren,deboomhoogte,destamomtrek,e t c , zijnkenmerkendie
geschikt zijnomdeboomkwaliteit vasttestellen(Ministerievan
Landbouw enVisserij1977;Spruit,Westerlaken 1981).Bijnader
onderzoekvandezekwaliteitskenmerken blijkt tussenstamomtrek
endeanderekenmerkeneenbetrouwbare positieverelatietebestaan.Voorhetmetenvandeboomkwaliteit isdaaromgekozenvoor
destamomtrek.Opdezewijzewordt ookdeinvloedvandeandere
samenhangendekenmerkenvooreenbelangrijk deelmeegenomen.De
stamomtrekheeftbovendienhetvoordeeldathetalsuniversele
maatkandienenomdathet zowelvoorgeveerdealsongeveerde
bomengeschikt is.Eengunstige bijkomstigheid isverderdatvan
de stamomtrekveelwaarnemingen beschikbaarzijn.
Omvast tekunnenstellenofeninwelkematedeboomkwaliteitvaninvloed isophetproduktieniveauwerd derelatietussen
stamomtrek bijhetplantenendeproduktieperboomviaregressieanalysegetoetst.Ditverbandwerdperproefenper jaarberekend.Heteerstegroeijaarwerd echterbuitenbeschouwinggelaten
omdaterdanmeestalgeenof slechtseenzeerkleineoogstvalt
tenoteren.
Ineerderonderzoekwerd reedseenbetrouwbarerelatie tussenstamomtrek enproduktieperboomvastgesteld (Bolding1975,
Goedegebure 1979).Eventuele storende invloedenvanindeproeven
uitgevoerde behandelingenkondeninhetalgemeenvermedenworden
doorhetproduktieniveaunietinabsolutemaarinrelatievegetallenuittedrukken.Opbasisvandepergroeijaarberekende
gemiddelde regressiecoëfficiëntishetproduktieverschil tussen
bomenmeteenstamomtrekvan3,0 en4,5 cmvastgesteld.Dezekeuzeisgebaseerd opdenieuwekwaliteitsindeling,waarbij3,0cm
ongeveer overeenkomtmet "NormaalA" en4,5 cmongeveermet
"NormaalAA".
Voorhetberekenenvandeeconomischeconsequentiesvande
produktleverschillen isgekozenvooreenbenadering volgensde
methodevandecontantewaarde.Ookaandegevolgenvoordeliquiditeitsontwikkeling isaandachtbesteed.Alsbruto-veilingprijswordt f0,90perkggehanteerd,voorhagelverzekeringen
oogst-enafleveringskosteniseenbedragvanf0,35 perkgberekend.Datbetekent eennetto-opbrengstprijs vanf0,55 perkg.De
reëeledisconteringsvoet bedraagt5%perjaar.Alleberekeningen
zijnuitgevoerd opbasisvanhetprijspeilvan1983.
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2.2 Materiaal
Voorditonderzoekkwamenproeveninaanmerkingwaarvan
ieder jaardeproduktieperboomwerdbepaald entevensdestamomtrekvandebomen tijdensofkortnahet plantenwasvastgesteld.De stamomtrekwerd gemeten op25cmbovendeveredeling.
Na inventarisatie blekennegentienproevenaandezevoorwaarden
tevoldoen,waarbijdient teworden opgemerktdatdeelfproeven
die in1979inhetonderzoekwarenbetrokken ooknuweeronderzocht zijn (Goedegebure 1979).Het onderzoekwerd dusuitgebreid
metachtproeven.Eenoverzichtvanhetaantalproeven,deverdeling overderassenenhetaantalwaarnemingenwordt intabel
2.1gegeven.

Tabel2.1 Overzicht basismateriaal datmaximaalpergroeijaar
konworden onderzocht
Ras
1.Cox'sOrangePippin
2.RodeBoskoop
3.Winston
4.Elstar
5.GoldenDelicious
6.Jonagold
7.LombartsCalville
Totaal

Aantal proeven
5
5
3
2
2
1
_J_
19

Aantalwaarnemingen
390
680
240
120
140
260
50
1880

Totaalduszeven rassenwaarvanElstarenJonagold tenopzichtevan1979nieuw zijn.De leeftijd vandeproeven isverschillend,wat totgevolgheeftdatnietvan iedereproefevenveeloogstjarenbeschikbaar zijn.Jaarlijkswerdenmaximaal1880
waarnemingen inhetonderzoek betrokken.Allebomenstondenopde
onderstamM.9.
Deproevenwaarvangebruikwerd gemaaktwerdenuitgevoerd op
hetProefstationvoordeFruitteelt teWilhelminadorp enopenkele regionale fruitteeltproeftuinen.Zehaddeninhetalgemeen
geenbetrekking oponderzoek naardeinvloedvanboomkwaliteitop
het produktieniveau.
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3. Relatie tussen de stamomtrek bij het planten
en de produktie in de daaropvolgende jaren

3.1 Resultaten regressieanalyse
Eensamenvattend overzichtvandeuitgevoerderegressieberekeningenisopgenomenintabel3.1.Inbijlage 1wordendeuitkomsten perproefvermeld.

Tabel3.1 Overzicht regressieberekeningen stamomtrek-kg-opbrengst
Groeijaar

Aantalproeven

Percentage

totaal sign, geen
posl- sign.
tieve relarela- tie1)
tie1)

17
19
10
10

2 2)
3
4
5

15
14
6
3

2
5
4
7

sign. geen
posi- sign.
tieve relarela- tie1)
tie1)

88
74
60
30

Aantal
waarnemingen

12
26
40
70

1) P=0,05
2)

Tweeproevengeenoogst.

Heteerstegroeijaarisbuitenbeschouwing gelatenomdater
indat jaarofhelemaalgeenoogst isofdezevanzeerweinigbetekenis is.Erblijkt,zekerindeeerste jaren,inhet algemeen
eenpositiefverband tebestaantussendestamomtrekbijhet
plantenendeproduktieindedaaropvolgende jaren.Metandere
woorden:hoegroterdestamomtrekhoehogerdeproduktie.
Hetblijktdat,naarmatedeleeftijd vandebeplantingen
stijgt,insteedsmindergevallenvaneenbetrouwbare invloedvan
deboomkwaliteit opdeproduktieperboomkanwordengesproken.
Eénvandevoornaamste redenendatdeproduktieverschillenkleinerwordenofverdwijnen,iswaarschijnlijk gelegenindesterkerevegetatieve ontwikkelingvandeminderproducerendebomen.
Juistdoordeze lagereproduktiekunnendemindergoedebomende
achterstand inboomomvanggoedmaken.
Nahetvijfdegroeijaarblijvenerteweinigwaarnemingen
overomaanderesultatenhiervanconclusies temogenverbinden.
Hoewel ineenaantalproevennogweleenmeeropbrengstwordtver12

1390
1880
1060

720

kregen, isdat aantal zoklein,dat opgrond hiervannietmag
wordenverwacht dat ernahetvijfdegroeijaarnog betrouwbare
produktieverschillen opzullen treden.
Perras lijktdeduurvanhet verband verschillend tekunnen
zijnhoewelvoorhardeuitspraken teweinigwaarnemingen perras
voorhanden zijn.Tochwordt deindrukverkregendat bijvoorbeeld
bijRode Boskoopdeproduktieverschillen gedurende eenkortere
periode optreden danbijdemeeste andere rassen.Deredenzou
kunnen zijndathet eensterkgroeiend,niet geveerd rasbetreft
dat sneldeachterstand inboomvolume goedmaakt.

3.2 Extra produktievanbomenmet eenstamomtrekvan4,5 cmten
opzichtevanbomenmet eenstamomtrekvan3,0cmbijhet
planten
Opgrond vande resultatenvanderegressieberekeningen is
per proef pergroeijaarhet verschil inproduktie perboomberekend vanbomenmet een stamomtrekvan4,5 cm (bijhet planten)
tenopzichtevanbomenmet eenstamomtrekvan3,0cm.Dezestamomtrekkenkomenovereenmet eendiametervan ongeveer 14en10
mm. Bijdenieuwe indelingvoorkwaliteitsnormen voor vruchtbomen
valt 14mm inkwaliteitsklasse "NormaalAA" en10mm in"Normaal
A".Deresultatenvandeberekeningenwordenvermeld intabel
3.2,terwijldeuitgangspunten voordeberekeningen,namelijkde
regressiecoëfficiënten,zijnopgenomen inbijlage 1.

Tabel3.2 Extra produktie perboom (inkg)vanbomenmeteen
stamomtrekvan4,5 cmtenopzichtevanbomenmeteen
stamomtrekvan3,0cm
Groeijaar

2
3
4
5
Totaal

Extrakgperboom
gemiddeld over
alleproefrassen
2,3
2,6
2,2
2^1
9,2

Uit decijfersvantabel3.2blijkt datinhet tweede toten
met hetvijfdegroeijaareenextraproduktiewordtverkregenals
gevolg vanverschillen inboomkwaliteit.Deextra produktie loopt
jaarlijkswat uiteenmaar deverschillenzijnniet spectaculair.
Tot enmethet vijfdegroeijaarbedraagt deextra produktie 9,2
kg perboom.
13

Het iswaarschijnlijkdatrassenkeuze enuitwendigeomstandigheden zoalsgrondsoort,plantgatbehandeling,watergiftenen
dergelijke,hetverband tussenboomkwaliteiten produktieniveau
kunnenbeïnvloeden.Optimalisering vandezefactorenbevoordeelt
debetereboom zodathetmaximale resultaat vanbeterplantmateriaalpasverwachtmagwordenalsalleomstandighedenoptimaal
zijn.
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4. Bedrijfseconomische evaluatie
van de produktieverschillen
4.1

Algemeen

Inhetalgemeengeldtdateenproduktiemiddel zijnwaarde
ontleent aandeprestatiesdieervanmogenwordenverwacht.De
prestatievaneenjongeboomalsproduktiemiddelwordtbepaald
doordeproduktiecapaciteit.Hetblijktdatopgrondvankwaliteitsverschillenbijplantmateriaalbelangrijkeverschillenin
produktiecapaciteit endaarmee ookeenverschil inwaardevoorde
fruittelerbestaan.
Hoegrootdewaardeverschillen tussengoedeenmindergoede
bomenzijnkanwordenbepaald doorde jaarlijksesaldi (bruto-opbrengst-directekosten)contant temakenophetmomentvanaankoopvandeboom.Hetverschil tussendecontantewaardevandeze
saldigeeftdusweerdeextrawaardediedefruitteleraaneen
boomvanbeterekwaliteitkantoekennen,ofwelhetminimale
prijsverschildat tussenbomenvanmindergoedeenbeterekwaliteitmoetbestaanominvesteringen inmindergoedebomenverantwoord tedoenzijn.

4.2 Contantewaardevandeextra opbrengsten
Intabel4.1 wordt eenoverzichtgegevenvandeextraproduktie inkgperboomenperha,deextraopbrengstenendecontantewaardedaarvan.
De contantewaardevandetoekomstige extraopbrengstenis
gelijkaande "extrawaarde"vaneenboomophetmomentvanplanten.Bijdegekozenuitgangspuntenvertegenwoordigt eenéénjarige
boomvan4,5 cmstamomtrekvoordefruitteler eenextrawaarde
vanf4,29 tenopzichtevaneenéénjarige boomvan3,0 cm.
Voordefruitteler betekent ditdatbomendieduidelijkbovendegemiddeldekwaliteituitgaanenwaarvanhijduszekerde
eerstevieràvijf jaareenhogereproduktiemagverwachten,in
prijsbovenhetgemiddelde prijspeilvanéénjarige bomenmogen
uitgaan.
Omgekeerd houdtditechterookindatbomendieinkwaliteit
zijnachtergebleven eenbelangrijkvoordeelindeaankoopprijs
moetenopleverenwilhetvooreenfruitteleraantrekkelijkzijn
dergelijke bomenaanteschaffen.Ditverschil inaankoopprijs
moet zelfsbijgeringekwaliteitsverschillen niet indubbeltjes
ofkwartjesmaaralsnelinguldenswordenuitgedrukt.
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Tabel4.1 Extra produktle,opbrengst encontantewaarde 1)van
éénjarig plantmaterlaalmet eenstamomtrekvan4,5 cm
tenopzichtevanbomenmet eenstamomtrekvan3,0cm
bijeennetto-prijsvanf0,55 perkgen2750bomen
perha
Groeijaar

Extra produkt l e (kg)
per
boom

2
3
4
5
Totaal

Extra o pbrengst
(gld.)

p e r ha

per
boom

per ha

per
boom

p e r ha

2,3
2,6
2,2
2,1

6.325
7.150
6.050
5.775

1,27
1,43
1,21
1,15

3.479
3.933
3.328
3.176

1,15
1,24
1,00
0,90

3.156
3.397
2.738
2.488

9,2

25.300

5,06

13.916

4,29

11.779

n
1ï

Volffens

Contant te
waarde ( g l d . )

( E 0 i - EU!)

rle formiili =: C.W. =
i=l (1+ r ) 1

E0j=Extraontvangstenjaari
EU^-Extrauitgaven jaari
r =reëelerentevoet (= 5%)
n •periodewaarover contantgemaaktwordt.

4.3

Waardeverschillen bijhetplantenbijverschillendeproduktle-enprijsniveaus

Intabel4.1 wordtuitgegaanvaneengemiddeldeextraproduktievan9,2 kg perboom tegenf0,55 perkg.Naderebeschouwingvanbijlage1leertechterdatergroteverschillenopkunnentredeninderegressiecoëfficiënten,endaardoor ookinde
extraprodukties tussendeverschillenderassen.
Ook tenaanzienvandenetto-opbrengstprljsvalt teverwachtendat ergroteverschillenopkunnentreden.Rassenkeuzeen
kwaliteitsniveauvanhetgeoogste fruitbijvoorbeeld,oefenen
hieropeengroteinvloed uit.Het isdanookzinvolominzichtte
hebbenindewaardeverschillenvandeéénjarigebomenophetmomentvanplantenbijverschillende produktie-enprijsniveaus.In
tabel4.2wordt daarvaneenoverzichtgegeven.Hetbetreftde
contantewaardevandeextraopbrengstenindeeerstevijfgroeijaren.
Uit tabel4.2 blijkt datalsgevolgvanverschillen inde
extra-produktie,dievandebeterebomenwordtverkregen,enals
gevolgvanveranderingenindenetto-opbrengstprljs ookinde
extrawaardedieopgrond daarvanberekend kanwordenaanzienlijkeverschillenontstaan.
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Tabel4.2 Extra-waardeophetmomentvanplantenvanbomenmet
eenstamomtrekvan4,5 cm tenopzichtevanbomenmet
eenstamomtrekvan3,0 cm (Inguldensperboom)bij
verschillende extra-produktie-enprijsniveaus
Extraprod.inkg
Netto-opbrengstprijs perkg
perboom t/mhet
•
vijfdegroeijaar f0,30 f0,40 f0,50 f0,60 f0,70 f 0,80
1
3
5
7
9
11
13
15
17

0,25
0,75
1,25
1,75
2,25
2,75
3,25
3,75
4,25

0,34
1,02
1,70
2,38
3,06
3,74
4,42
5,10
5,78

0,42
1,26
2,10
2,94
3,78
4,62
5,46
6,30
7,14

0,51
1,53
2,55
3,57
4,59
5,61
6,63
7,65
8,67

0,59
1,77
2,95
4,13
5,31
6,49
7,67
8,85
10,03

0,68
2,04
3,40
4,76
6,12
7,48
8,84
10,20
11,56

Overigensblijktook,daarwaarvoorbeidefactoreneentrajectisberekend datminofmeermetdeindepraktijk optredende
spreidingovereenkomt,despreiding indeberekendeextrawaarde
sterkeronder invloed staatvanverschillen inproduktiedanvan
verschillen indenetto-opbrengstprijs.
Inbijlage2wordendeintabel4.2 opgenomencijfersop
grafischewijzeweergegeven.

4.4 Invloedvanverschillen inboomkwaliteit opdefinancieeleconomische resultatenvaneenappelaanplant.
Deaankoopprijzen vanplantmateriaalzijninhetalgemeen
gebaseerd opdeadviesprijzenvandeNederlandseBondvanBoomkwekers.WeliswaarwordendaarbijvoordekwaliteitsklassenBen
Normaalverschillende adviesprijzengehanteerdmaarkwaliteitsverschillendiebinneneenkwaliteitsklasse optredenkomenniet
ofnauwelijks indeaankoopprijs totuitdrukking.
Inhetvoorgaande isaangetoond datdebinnendekwaliteitsklasseNormaaloptredendeverschilleninstamomtrek eengroteinvloed opdetoekomstige prestatiesvande jongebeplantinguitoefenen.Hetzalduidelijk zijndatwanneervoorbomenvangoedeen
mindergoedekwaliteitdezelfdeprijsmoetwordenbetaald ende
aanvangsinvesteringenvaneenbeplantingdaardoordusnietworden
beïnvloed,ditinderesultatenvandebeplantingentotuitdrukking zalkomen.
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IntabelA.3wordt aangegevenwelkeverschillen,uitgaande
vaneengelijke aankoopprijs voordebomen,optredenindecontantewaarde endeliquiditeitsontwikkeling. Ookvoordezeberekeningenisuitgegaanvanbomenmeteenstamomtrekvan4,5 cmin
vergelijking metbomenmeteenstamomtrekvan3,0cm.Hetproduktieverschil tussenbeideboomtypenbedraagt9,2 kgperboomover
het tweede totenmethetvijfdegroeijaar.Omdatookhierdeopbrengstprijs vanhet fruitmede bepalend isvoorderesultaten,
zijndeberekeningenuitgevoerdmet eennetto-opbrengstprijs van
f 0,45 -f0,55 enf0,65 perkg.

Tabel4.3 Verschillen incontantewaardeen liquiditeitsontwikkeling perha(2750bomenperha)vanbomenmeteen
stamomtrekvan4,5 cminvergelijkingmetbomenvan
3,0cm (rentevoet= 5%)
Netto-opbrengstprijsperkg 1)
f 0,45
Extracontantewaarde
Extraliquidemidd. (cumulatief)
jaar1
t/m jaar2
t/m jaar3
t/m jaar4
t/m jaar5

1)

+9.637

f0,55

+11.779

0
+ 2.381
+ 5.136
+ 7.519
+ 9.813

f0,65
+13.920

0

0

+ 2.983
+ 6.415
+9.374
+12.219

+ 3.583
+7.696
+11.229
+14.622

=Bruto-opbrengstprljsvanrespectievelijk+ f0,80,f0,90
enf1,00perkg.

Uit tabel4.3 blijktdatderesultatenvaneenbeplanting
metbomenvan4,5cmstamomtreknogalwatbeter zijndanvanbomenvan3,0cm.Afhankelijkvandeopbrengstprijsisdecontante
waarderuim f9.600,- totbijna f14.000,-perhahoger.
Ookde liquiditeitspositie wordtgunstig beïnvloed.Bijgelijkeaanvangsinvesteringenbeginnendebeterebomeninhettweedegroeijaarhogereprodukties endushogeregeldopbrengstente
leveren.Afhankelijkvanhetprijspeilvanfruitvarieertditin
het tweedegroeijaar vanruim f2.300,-perhabijeenopbrengstprijsvanf0,45 totruim f3.500,-perhabijeenopbrengstprijs
vanf0,65 perkg.
Doordeookinlatere jarenhogereproduktienemendeverschillen toe.Navijf jaarvarieert datvanbijnaf10.000,-tot
ruim f14.000,-perhaafhankelijkvandeopbrengstprijs.
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Bijlage1. OverzichtvanviaregressieanalysebepaalderegressiecoBffici'énten,
tevenshetverschilinkg-produktiepercostamomtrek
Rassen

Proefnummer

Cox'sOrangePippin

Groeijaar

1,08+
1,13+
0,93+
2,49+
1,43+

1,54+
1,80+
1,72+
2.58+
1,61+

2,05+
1)

1,40
2,80+

1)

3,39+

0,53+

1,31

7
8
9
10
11

1)
0,04
4.07+
1,61+
2.08+

2,65+
2,80+
3,59
0,89
-1,32

3,00+
-2,61
1,49

2,11
0,51

Elstar

12
13

4,02
1,39

2,94+
1,27+

1)

1,10

GoldenDelicious

14
15

1,09
1,87

1.59+
3,40+

1,36
4,40+

-0,99
1,28

Winston

16
17
18

0,51
0,45
1,65

1,22+
0,15
2,52+

1,77+
-0,10
1,90+

0,89 +

1,49+

1,75

1,47

LombartsCalville
RodeBoskoop

Jonagold
Gemiddeld

1) Beurtjaar,vorstschade,etc.
-Geenwaarneming
+Betrouwbare correlatiebijP-0,05

20
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1,55

1,99+
0,10

1,37

Bijlage 2. Verband tussenaantal extrakg/boom ende extraopbrengst ingld./boom
contantewaarde bijverschillende netto-prijzen/kg
Contante waarde
ingld./boom

12

netto-prijs/kg
ƒ 0,80

ƒ 0,70

/ 0,60

/ 0,50

ƒ 0,40

ƒ 0,30

11

13

15

17
kg/boom
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