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MinisterievanLandbouw,NatuurbeheerenVisserij,deStichting
ProefstationvoordeBoomkwekerij,deStichtingBoomteeltproeftuin
voorNoord-Brabant,LimburgenZeeland,deStichtingBoomteeltproeftuin"DeBoutenburg" (Lienden)endeStichtingBoomteeltproeftuin
Noord-Nederland (Noordbroek)stellenzichnietaansprakelijkvoor
eventueleschadelijkegevolgen,ontstaandoorhetgebruikvande
gegevensdieindezeuitgavezijngepubliceerd.

•3-

INHOUD
bladzijde
WOORDVOORAF

4

SAMENVATTING

5

SUMMARY
INLEIDING
1.1 Algemeen
1.2 Doelenafbakening
1.3 Literatuuroverzicht
1.4 Opzetvanhetrapport

9
11
11
11
12
13

2. OPZETVANHETONDERZOEK

14
14
14
14

2.1 Inleiding
2.2 Proefopzet
2.3 Analyse

3. BEWORTELDSTEK
3.1 Algemeen
3.2 Beworteling
3.3 Vertakking
3.4 Aanwezigheidvanbloemknop
3.5 Diktevanhetstek
3.6 Economischebetekenis
3.7 Herkomst
3.8 Conclusie

4. EENJARIGEZAAILINGEN
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Algemeen
Diktevandewortelhals
Lengte
Economischebetekenis
Herkomst
Conclusie

16
16
16
17
19
19
19
22
22
24
24
24
25
26
27
27

ONDERSTAMMEN
5.1 Algemeen
5.2 Diktevandewortelhalsen
kwaliteitvanhetwortelstelsel
5.3 Economischebetekenis
5.4 Herkomst
5.5 Conclusie

29
29

CONCLUSIEENAANBEVELINGEN
6.1 Conclusie
6.2 Aanbeve1ingen

32
32
33

LITERATUUR

29
30
30
30

35

-4-

WOORDVOORAF
Invergelijkingmetandereland-entuinbouwtakkenisde
rentabiliteitvandeboomkwekerijoverhetalgemeengoedtenoemen.De
margeszijnbetrekkelijkruim.Indetoekomstzullendezemargesechter
steedskleinerworden.Debuitenlandseconcurrentiedoordeopen
EG-grenzenzaltoenemen.Bovendienzullendekostendoorverscherpingenin
demilieuwetgevingenontwikkelingenopdearbeidsmarktstijgen,zonder
datdaardirecteopbrengstverbeteringen tegenoverstaan.
Deresultatenvanditonderzoekgevenaandatdeteeltinfinanciële
zinverderkanwordengeoptimaliseerd.Vervolgonderzoekzalnodigzijnom
eenaantalaspectenverderuitdediepen.Dereedsbehaalderesultaten
kunnenechternualindepraktijkwordentoegepastendaarmeebijdragen
aandeinstandhoudingvaneenaanvaardbaarrendementindeboomkwekerij.
Deproeveninditonderzoekzijnuitgevoerddoordeonderzoekersvan
dediverseproeftuinen:ing.H.Y.Arends,ing.J.vanBruchem,ing. C A .
Drijver,ing.F.H.M.M.Versteegenendepraktijkonderzoekervanhet
ProefstationvoordeBoomkwekerij:ing.P.A.WVerhoeven.Ing.H.
Spenkelinkiseringeslaagdhettechnischonderzoekineconomischezinte
interpreteren.

Ir.A.vanderSchaaf,
directeur
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SAMENVATTING
Inleiding
Bedrijfsvergelijkendonderzoekheeftaangetoonddatverschillenin
bedrijfsresultaatopvergelijkbareboomkwekerijenvooreengrootdeelte
wijtenzijnaanverschilleningeldopbrengsten (VanderZwaan, 1984).Op
hetenebedrijfwordentegendezelfdekostenhogeregeldopbrengsten
behaalddanophetandere.Voorhetverklarenvandezeverschillenkomen
tweefactoreninaanmerking:uiteenlopendeteelt-en
verzorgingsmaatregeleneneenuiteenlopendekwaliteitvanhet
uitgangsmateriaal.
Hetdoelvanditonderzoekisvooreenaantalteeltentebepalen
welkegemakkelijkwaartenemenkwaliteitskenmerkenvanhet
uitgangsmateriaalsamenhangvertonenmetdefinanciëleopbrengstvande
teeltenhoegrootdezesamenhangis.Deresultatendieneninzichtte
geveninheteffectvangoeduitgangsmateriaalopdefinanciëleopbrengst
vandeteeltvanboomkwekerijgewassen.
Binnendeboomkwekerijbestaatzeerweinigliteratuuroverderelatie
tussendekwaliteitvanhetuitgangsmateriaalendekwaliteitvanhet
eindprodukt.HetenigeonderzoekindezerichtingisverrichtdoorVander
Zwaan(1989).Daarnaastzijnindepotplantenteeltbijeenaantalgewassen
dergelijkerelatiesaangetoond.Erisdaarbijechternietgekekennaarde
relatiemetdefinanciëleopbrengst.

Opzetvanhetonderzoek
Definanciëleopbrengstvandeteeltwordtgevormddoorhetaantal
verkoopbareplantenuitdeoorspronkelijkepartijendeprijsdievoordie
plantenwordtverkregen.Dieprijsisafhankelijkvanbepaalde
kwaliteitskenmerkenvanheteindprodukt.Bijdeproevenmetuiteenlopende
gewasseniseerstgekekennaarderelatietussenkwaliteitskenmerkenvan
hetuitgangsmateriaal (o.a.matevanbeworteling,aantaltakjes,diktevan
dewortelhals)enkwaliteitskenmerkenvanheteindprodukt(o.a.lengte,
dikte,vertakking).Daarnaastisgekekennaarderelatietussende
kenmerkenvanhetuitgangsmateriaalendeuitval(niet-verkoopbaar).
Vervolgensisgekekennaarderelatiemetdefinanciëleopbrengst.
Derelatieszijnstatistischgetoetstmetbehulpvandet-toets,
variantie-analyseofdechi-kwadraattoets (betrouwbaarheid0,95).
Kwantificeringvanderelatiesisineenaantalgevallengebeurddoor
toepassingvanmeervoudigelineaireregressie-analyse.

Beworteldstek
Beworteldstekalsuitgangsmateriaal isbijzevengewassen
bestudeerd: Aucuba japonica 'Variegata', Cytisus praecox, Ilex
aquifolium
'J.C.vanTol', Chamaecyparis lawsoniana 'Ellwoodii', Forsythia
intermedia
'Lynwood',Prunuslaurocerasus'OttoLuyken'en Callicarpa
bodinieri
'Profusion'.Bij Aucuba, Cytisus, Ilex en Chamaecyparis isdematevan
bewortelingalskwaliteitskenmerkvanhetuitgangsmateriaalgekozen.
DaarnaastisbijAucubaen Cytisus gekekennaarhetaantaltakjesaanhet

beworteldstekenbij Cytisus ooknaardeaanwezigheidvaneenbloemknop.
Bij Forsythia,
Prunus en Callicarpa zijndediktevanhetstekenhet
vertaktofniet-vertaktzijnalskenmerkengekozen.
Dematevanbeworteling (aantal,lengteenverdeling)vanhetstek
hadbijdehieroponderzochtegewasseneenpositiefeffectopde
opbrengst.Deomvangvanditeffectverschildeechternogal.Bij Ilex kon
alleenwordenaangetoonddatdeslechtstewortelkwaliteit,eenlagere
opbrengsttotgevolghaddandeoverigekwaliteiten.Bij Aucuba kon
slechtsbijéénvandetweeonderzochtepartijeneenzwakpositieflineair
verbandtussenhetaantalwortelsendeopbrengstwordenaangetoond.Bij
Cytisus werddepositievesamenhangsterkbeïnvloeddoorhetaantaltakken
vanhetbeworteldstek.
Dematevanvertakkinghadbijdemeestegewasseneenaantoonbare
invloedopdeopbrengst.Bij Aucuba koneenpositieflineairverband
tussenhetaantaltakkenendefinanciëleopbrengstwordenaangetoond.Een
extratakjeaanhetstekverhoogdedewaardevanhetstekmetca.20%.Bij
Cytisus bleekeenoptimum inhetaantaltakkenaanwezig,afhankelijkvan
dewortelkwaliteit.Vertaktestekkenleverdenbij Forsythia eengrotere
opbrengstdanniet-vertaktestekken.Bij Callicarpa enPrunuskongeen
invloedopdeopbrengstwordenaangetoond.
Bij Cytisus brachtenbeworteldestekkenmetbloemknoppenminderopdan
stekkenzonderbloemknoppen.Bijdriegewassenisnaarheteffectvande
diktemaatvanhetstekgekeken.Alleenbij Prunus waseennegatiefeffect
opdeuitvalaantetonen;erwasgeenaantoonbaresamenhangmetde
opbrengst.
Doordeslechtsteplantenniettegebruiken,wordtdegemiddelde
kwaliteitvaneenpartijuitgangsmateriaalverbeterd.Voorvierpartijen
beworteldstek(Aucuba, Cytisus, Prunus en Forsythia) isachterafberekend
inhoeverreditvoordeelopleverde.Slechtsbij Forsythia bleekhetniet
gebruikenvandedikste,niet-vertaktestekkenf4,58per100stekkenmeer
opteleverendandathetkostaanextrastekken.Metdeextra
arbeidskostenvanhetsorterenisgeenrekeninggehouden.
Eenjarigezaailingen
Zesteeltenmetalsuitgangsmateriaaléénjarigezaailingenzijn
onderzocht: Fagus sylvatica (éénjarigeentweejarige teelt), Hibiscus
syriacus, Quercus robur en Sorbus aucuparia. Hetzijnalle,behalvede
tweejarigeFagus-teelt,éénjarigeteelten.Bij Fagus en Hibiscus isde
diktevandewortelhalsvandezaailingenalskwaliteitskenmerkgenoteerd.
Delengtevandezaailingenisbij Quercus, Alnus en Sorbus als
kwaliteitskenmerkgekozen.
Dediktevandewortelhalsvandeéénjarigezaailingenvertoondebij
beidegewasseneenpositievesamenhangmetdeopbrengst.Dezepositieve
samenhangwerdgedeeltelijkveroorzaakt dooreenpositievesamenhangmet
hetprijsbepalendekenmerk (dikteoflengte)engedeeltelijkdooreen
negatievesamenhangmethetpercentageuitval.
Delengtevandezaailinglietbijdeonderzochtegewasseneenminder
duidelijkbeeldzien.Bijbeideteeltengavendekortstemaatsorteringen
delaagsteopbrengst.BijQuercuskonookbijdelangeresorteringeneen
positievesamenhangtussendelengteendeopbrengstwordenwaargenomen.

-7-

Onderstammen
Erzijndrieteeltenonderzochtmetonderstammenals
uitgangsmateriaal: Fraxinus excelsior,
Malus 'M9'en Acer
pseudoplatanus.
Deonderstammen,aangekochtindediktemaat6-10mm,zijninhetvoorjaar
indevollegronduitgeplanteneindaugustusvandatzelfdejaargeoculeerd
metrespectievelijk 'Westhof'sGlorie','RedSentinel'en 'Negenia'.Aan
heteindevanhetdaaropvolgendejaarzijndebomengerooidenisde
opbrengstbepaald.Erzijntweekwaliteitskenmerkenvandeonderstammen
gekozen:dediktevandewortelhalsintweeklassen(6-8mmen8-10mm)en
dekwaliteitvanhetwortelstelselintweeklassen(goedvertaktmetfijne
wortelsenslechtvertaktmetweinigfijnewortels).
Dediktevandewortelhalsendekwaliteitvanhetwortelstelsel
haddenslechtsbij Malus eenaantoonbarepositieveinvloedopdeopbrengst
naoculatie.Dediktevandewortelhalsbij Malus hadeenpositieve
invloedophetaantalgeslaagdeoculatieseneennegatieveinvloedophet
aantaldodeplanten.Beideeffectenresulterenineenhogereopbrengst.De
kwaliteitvanhetwortelstelselhadeensignificantpositieveinvloedop
delengteendaarmeeookopdefinanciëleopbrengst.
Herkomst
Zeeropmerkelijkwarendeverschilleninfinancieelresultaattussen
partijenafkomstigvanverschillendekwekers.Bijdriepartijenvan
beworteldstekvan Aucuba lagdehoogsteopbrengstnadeteelt75%boven
delaagsteopbrengst.Hethierdoorveroorzaaktewaardeverschiltussende
partijenbeworteldstekisnagenoegevengrootalsdeaankoopprijsvanhet
stek.BijdriepartijenvanQuercusbleekhetopbrengstverschileveneens
toteensoortgelijkwaardeverschiltussendepartijenzaailingente
leiden.Bijdrieherkomstenvan Fraxinus bedroeghetgrootste
waardeverschilvandeonderstammenalsgevolgvanverschilinopbrengsten
naoculatiezelfsbijnahetdubbelevandeaanschafprijs!Bijtwee
partijen Malus washetverschilweerveelkleiner:24%vande
aanschafprijs.
Degroteonderlingeverschillentussendeherkomstenkunnenslechts
tendelewordenverklaarddoorverschillenindewaargenomenkenmerkenvan
hetuitgangsmateriaal.Blijkbaarzijnermindergemakkelijkteherkennen,
grotendeelsinwendigekenmerken,dietesameneengroteinvloedopde
opbrengsthebben.

Aanbevelingen
Verschilinkwaliteitvanhetuitgangsmateriaalkanleidentot
aanzienlijkeopbrengstverschillenvandeteelt.Dedaaruitafteleiden
waardeverschillenvanhetuitgangsmateriaalzijnnietofteweinig
verdisconteerd indegehanteerdeprijzenvanhetuitgangsmateriaal;in
enkelegevallenzijndewaardeverschillenzelfsgroterdande
aanschafprijs.Bedrijvenkunnendoorgebruiktemakenvankwalitatief
beteruitgangsmateriaalhetrendementvanhunteeltenaanzienlijk
vergroten.
Devraagisechterhoedekwaliteitvanhetuitgangsmateriaalte
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verbeterenis.Hetnietgebruikenvanhetslechtstedeelvaneenpartij
blijkt indemeestegevallenmeertekostenaanextrabenodigd
uitgangsmateriaaldandathetoplevert.Daaruitvaltteconcluderendatde
gewenstekwaliteitvanhetuitgangsmateriaalalineeneerderstadium
bereiktdientteworden.Hiertoeisnaderonderzoeknodignaarderelatie
tussenhetbasis-uitgangsmateriaal:demoerplantenzaadplantenerzijds,
endekwalitietenfinanciëleopbrengstvanhetdaarvanvermeerderdegewas
inverschuldendeteeltfasenanderzijds.Deinwendigekwaliteitzal
hierbijookmoetenwordenbetrokken.Daarnaastisonderzoeknodignaarde
invloedvandevermeerderingstechniekenopdekwaliteitvanhet
vermeerderdegewasendaarmeeookophetfinanciëleresultaat.
Eenanderemanieromdekwaliteitvanhetuitgangsmateriaalte
verbeterenligtophetpraktischevlak.Kwekerskunnendooreengoede
registratievandevermeerderingendeteelt (zowelteelttechnischalswat
betreftkostenenopbrengsten)opdenduurinzichtontwikkeleninde
factorendiedekwaliteitvanhetuitgangsmateriaalbeïnvloeden.
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SUMMARY
Differencesinfinancialreturnsfromthesamekindsofplantsare
oneofthemainreasonsfordifferencesintheprofitabilityofcomparable
nurseries.Thetwomainfactorsresponsibleforthisdifferencein
financialreturnsarethequalityofyoungplantsandthegrowingmethod.
Tobeabletoimprovethereturnsitisimportanttoknowtheeffectsof
thetwofactors.Thisresearchprojectstudiedtheeffectofthequality
ofthestartingmaterialonthefinancialreturnsfromthesaleable
product.Theeffectofdifferencesinthegrowingmethodwasnotstudied.
Severalkindsofstartingmaterial(rootedcuttings,one-year-old
seedlingsandrootstocks)andseveralplantvarietieswereused.Relations
weresoughtbetweenattributesofthestartingmaterialandattributesof
theplantsafteroneormoregrowingseasonsandalsobetweenattributes
ofthestartingmaterialandthefinancialreturnsafteroneormore
seasons.Therelationswereanalysedstatisticallybymeansofat-test,
analysisofvarianceorthechi-squaretestofindependenceata
confidencelevelof95%.Insomeexperimentstherelationswere
quantifiedbymultiple,linearregressionanalysis.
Rootedcuttingsfromsevenplantvarietieswereused.In Aucuba
japonica 'Variegata', Cytisus praecox and Ilex aquifolium 'J.C.vanTol'
thequalityoftheroots(number,lengthandshape)correlatedpositively
withthefinancialreturns.Thestrengthofthiscorrelationdiffered
betweenplantvarieties.
IntwobatchesofAucubaapositivelinearrelationwasfoundbetween
thenumberofbranchesandthereturns.Inonebatchanextrabranch
improvedthereturnsfrom100rootedcuttingsbyNLG7.63;intheother
batchtheimprovementwasNLG11.59per100rootedcuttings.Therelation
betweenthenumberofbranchesandthereturnsfrom Cytisus showedthere
wasanoptimuminthenumberofbranchesandthisdependedonthequality
oftheroots.Thefinancialreturnsfromrootedcuttingsof Forsythia
intermedia 'Lynwood'withmorethanonestemweresignificantlybetter
thanthereturnsfromthecuttingswithasinglestem.Nosuchrelation
couldbefoundin Callicarpa bodinieri 'Profusion'or Prunus
laurocerasus
'OttoLuyken'.
Thepresenceofflowerbudsonrootedcuttingsof Cytisus decreased
thereturns.In Callicarpa,
Prunus and Forsythia nocorrelationwasfound
betweenthediameterofthecuttingsandthereturns.
Inone-year-oldseedlingsof Hibiscus syriacus
thefinancialreturns
afteronegrowingseasonfromplantsinthesmallerdiameterrange(2-4
mm)werelessthanthosefromseedlingsinthelargerdiameterrange(4-6
mm).Thesametrendwasfoundin Fagus, butaftertwogrowingseasons(the
smallerdiameterrangewas4-6mmandthelargerdiameterrangewas 6-8
mm).Thedifferencesbetweentherangeswere30%to40%ofthepricepaid
fortheseedlings.
Theeffectoftheheightofone-year-oldseedlingswasstudiedin
Sorbus acuparia and Quercus robur. Thereturnsfromplantsintheshortest
heightrangesweresignificantlybelowthosefromotherheightranges.
Only Quercus showedapositivecorrelationbetweenthehigherrangesand
thefinancialreturns.
Threekindsofrootstockswereinvestigated: Acer

pseudoplatanus,
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Malus 'M9'and Fraxinus excelsior. Therootstockswerebuddedwith
respectively 'Negenia, 'RedSentinel'and 'Vesthof'sGlorie'.Onlyinone
oftheserootstocks, Malus, weresignificantcorrelationsfoundbetween
attributesoftherootstockandthefinancialreturns.Thediameterrange
positivelyinfluencedthereturnsbyenhancingthenumberofsuccessful
buddingsandreducingthepercentageofplantsthatdidnotsurvive.The
qualityoftherootsoftherootstockcorrelatedpositivelywiththe
heightoftheplantsaftertwogrowingseasonsandalsowiththefinancial
returns.
Thequalityofthestartingmaterialcanbeimprovedbydiscarding
poorestqualitymaterial.Thiswillincreasetheaveragequalityandthe
financialreturns.However,calculationsonfourbatchesofrooted
cuttings (Aucuba, Cytisus, Prunus and Forsythia) showedthatthecostsof
theextracuttingsexceededtheadditionalreturns.Onlyin Forsythia, did
discardingasmallpartofthecuttingsproduceaslightbonus.Thecosts
ofextralabourwerenottakenintoaccount.
Tradebatchesofstartingmaterialofthesamegrade,obtainedfrom
differentnurseries,differedstrikingly infinancialreturns.The
difference inreturnsfromthesaleableproductbetweenthreetrade
batchesof Aucuba wasalmost100%ofthepricepaidforthebatches.The
samewasobservedinthreebatchesof Quercus. Thedifference inreturns
betweenthreebatchesof Fraxinus wasalmost200%ofthepricepaidfor
thebatches.Betweentwobatchesof Malus thisdifferencewas24%.Onlya
smallpartoftheselargedifferencescanbeexplainedbythedifferences
intheobservedattributesofthestartingmaterial.
Betterqualitystartingmaterialcanincreaserevenuessignificantly.
Calculationsshowedthatincreasingthequalityofstartingmaterialby
discardinginferiormaterialusuallyresultsinadeficit.Thedesired
qualityshouldbeobtainedatanearlierstage.Toachievethis,research
hastobedoneontherelationbetweenthebasicstartingmaterial (mother
plants)andthequalityof(saleable)plantsobtainedfromitscuttingsor
seedandtheirfinancialreturns.Researchmustalsobedoneonthe
propagationtechniqueanditsrelationtotheplantqualityandits
financialreturns.
Nurserymenshouldkeeprecordsofpropagationandgrowing
(horticulturalrecordsaswellasexpenditureandrevenue)toobtain
insight intotherelationbetweenthequalityattributesofstarting
materialandtherevenuefromthesaleoftheplants.

•11-

1.INLEIDING
1.1Algemeen
Degemiddelderentabiliteit indeboomkwekerij isdelaatstejaren
positiefvolgenshetjaarlijkserentabilitélts-enfinancieringsonderzoek
vanhetLandbouw-EconomischInstituut (VanNoort,1988,1989,1990).Het
blijktechterdatervanbedrijftotbedrijfgroteverschillenin
rentabiliteitvoorkomen.Vooreenbelangrijkdeelvandebedrijvenkandit
betekenendater,somsaanzienlijke,verbeteringenvanhet
bedrijfsresultaatmogelijkzijn.
In1983isdoorVanderZwaan(1984)eenanalyseuitgevoerdvande
verschilleninbedrijfsresultaten.Ruim40%vandeverschillenwerd
verklaarddoorverschilleningeldopbrengsten.Ophetenebedrijfworden
tegenongeveerdezelfdekostenhogeregeldopbrengstenbehaalddanophet
andere.
Ineenvervolgonderzoek (VanderZwaan,1989)zijntweegroepen
factorenbestudeerddieeenrolspelenbijuiteenlopendeopbrengsten:de
teelt-enverzorgingsmaatregelenophetbedrijfendekwaliteitvanhet
uitgangsmateriaal.Tenaanzienvandeeerstegroepfactorenblekenerbij
enkeleonderzochtegewassenaanzienlijkeverschilleningeldopbrengsten
voortekomentussendebedrijven.Dekwaliteitvanhetuitgangsmateriaal
bleekeveneenseengroteinvloedopdegeldopbrengstentehebben.De
kwaliteitwerdhierbijgerelateerdaanuiterlijkekenmerkenvanhet
uitgangsmateriaal (aantalwortelsenscheutlengte).
Omtekomentotverbeteringvandeopbrengstenlijktverhogingvande
kwaliteitvanhetuitgangsmateriaalmeermogelijkhedentebiedendan
verbeteringvandeteelt-enverzorgingsmaatregelen.Naastdemogelijkheid
vansorterenvanuitgangsmateriaalopkwaliteitskenmerkenzijnerinde
vermeerderingsfasebeteremogelijkhedenomtesturen.Devermeerdering
vindtnamelijkinveelgevallenondermeergeconditioneerde omstandigheden
plaatsdandedaaropvolgendeteeltfasen.
1.2Doelenafbakening
Hetdoelvanhethierbeschrevenonderzoekisvooreenaantalteelten
bepalenwelkegemakkelijkwaartenemenuiterlijkekenmerkenvanhet
uitgangsmateriaal samenhangvertonenmetdefinanciëleopbrengstvanhet
eindprodukt enhoegrootdezesamenhangis.Deresultatenvanhet
onderzoekdieneneengoedalgemeeninzichttegeveninheteffectvangoed
uitgangsmateriaalopdefinanciëleopbrengstvandeteelt.Enerzijdsomde
kwekerbewusttemakenvanhetbelangvangoeduitgangsmateriaal;
anderzijdsomrichtingtegevenaanvervolgonderzoek.
Erisvoorditonderzoekeenkeuzegemaaktuithetgroteaantal
gewassen.Hierbijzijntweecriteriatoegepastwaaropdegewassenzijn
geselecteerd:
-Hetmoeteenveelvoorkomendgewaszijn.Eengewasdatmaaropenkele
bedrijvenvoorkomtofeengewasdatopdebedrijvengemiddeldgezien
maareenfractievandetotalebedrijfsopbrengstuitmaakt,isminder
interessant.
-Ermoeteenaantrekkelijkprijsverschil(volgensdeRichtprijzenboekjes
1987/88totenmet1990/91)aanwezigzijnalsgevolgvan
kwaliteitsverschillenvanhetprodukt.Hoekleinerdezeverschillen,hoe
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minderaantrekkelijkhetwordtomdekwaliteitteverhogen.
Naastdezecriteriaisookgetrachtdekeuzevandeonderzochtegewassen
evenwichtigteverdelenoverdegewasgroepensierheesters,sierconiferen,
laanbomenenbos-enhaagplantsoen.
Deproevenmetdegewassenzijn,behoudenséénuitzondering,nietin
detijdherhaald.Ditbrengtdebeperkingmetzichmeedatderesultaten
samenhangenmetdeomstandighedeninhetjaarwaarindeproefheeft
plaatsgevonden.
Hetverbandtussenkwaliteitskenmerkenvanhetuitgangsmateriaalen
hetfinanciëleresultaatvandeteeltwordtbeïnvloeddoordegehanteerde
opbrengstprijs.Deopbrengstprijsisbepaaldaandehandvanprijzenuit
deRichtprijzenboekjes.Inenkelegevallenisdegehanteerde
opbrengstprijsgebaseerdopschattingenvankwekers.
1.3 Literatuuroverzicht
Binnendeboomkwekerijbestaatzeerweinigliteratuuroverderelatie
tussendekwaliteitvanuitgangsmateriaalendekwaliteitvanhet
eindprodukt.Welisveelonderzoekverrichtnaardeinvloedvanbepaalde
factoren(licht,temperatuur,voedingstoestand)opdevermeerderingen
teelt.Ineenrecenteinventarisatievankwaliteitsbepalendekenmerkenen
kwaliteitsbeïnvloedende factorenbijstekkenvanboomkwekerijgewassen
(Houdijk,1991)wordtdanookvooralgeputuitpraktijkervarigenvan
kwekers.Uitdezeinventarisatiewordtgeconcludeerddatdematevan
bewortelingendeontwikkelingvanhetbovengrondsgewasbelangrijke
kwaliteitskenmerkenvanbeworteldstekzijn.
VanderZwaan (1989)isdeenigedieonderzoekgedaanheeftnaarde
kwaliteitvanuitgangsmateriaal inrelatietotdegeldelijkeopbrengst.
Plantgoedafkomstigvanverschillendebedrijvenwerdondergelijke
omstandighedentotleverbaargeteeld.Bij Magnolia stellata werdtussende
herkomstennaeentweejarigeteelteenverschilgeconstateerdtotf30,perm .Voor Cupressocyparis
leylandii geldtongeveerhetzelfdebedrag
maarditwerdalnaeenjaargerealiseerd.Bij Erica carnea 'Winter
Beauty'washetverschilslechtsf5,- perm.
MetbehulpvanmeervoudigeregressiekonVanderZwaanbij Magnolia
stellata 20%vandetotaleverschilleninopbrengstverklarenuithet
aantalwortelsendelengtevandegroeischeutvanhetuitgangsmateriaal.
Bij Magnolia soulangiana waszelfs42%teverklarenuithetaantal
wortels,delengtevandewortelsendelengtevandegroeischeutvanhet
uitgangsmateriaal.Alsbij Magnolia stellata stekkenmetminderdandrie
wortelsnietwerdengebruiktvoordeplantgoedteeltmaarwerden
weggegooid, leverdeditfinancieelvoordeelop.Bij Magnolia
soulangiana
leverdehetnietgebruikenvandekwalitatiefslechtstestekkengeen
voordeelop.
Indepotplantenteelt isenigonderzoekgedaanbij Ficus benjamina
'Exotica'(Kromwijke.a., 1991).Hierbij isenerzijdsgekekennaarde
voorgeschiedenisvanhetuitgangsmateriaalbeworteldstek,anderzijdsnaar
eenaantaluiterlijkekenmerkenvanhetbeworteldestek.Deherkomstvan
demoerplant,uitweefselkweekofuitstek,bleekvaninvloedopde
vertakking,delengtegroeiendekwaliteitsbeoordeling.Ookhetfeitof
hetstekeenvroegoflaatplukselwas,beïnvloeddedevertakkingende
lengte.Deherkomstvandemoerplanthadinvloedopdevertakkingende
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lengtegroei.
Bijdegemetenuiterlijkekenmerkenvanhetbeworteldstek-lengte,
aantalbladerenaandehoofdscheutenaantalzijscheuten-bleek,naeen
teeltvanzestienweken,delengtevanhetstekdemeesteinvloedte
hebbenopdeplanthoogte.20%vandevariantieineindhoogtekonworden
verklaarduitdelengtevanhetstek.Erisbijditonderzoeknietgekeken
naardeopbrengstvandeteelt.
In1989iseenonderzoekgestartnaardeinvloedvanhet
uitgangsmateriaal tenopzichtevandeinvloedvandemaniervantelenop
heteindproduktbijeenaantalpotplanten (DeWilde,1991).Bij Begonia
'Rosanna'blekengrotestekkengemiddeldgrotereplantentegevendie
eerderbloeiden.Zwaarderestekkengavenlangereplanteneneveneens
vroegerebloei.Diameterenlengtevanhetstekvoordebewortelingbleken
geenroltespelen.Deherkomstkwamtotuitinginhetbloeitijdstip.
Verschilleninstekgewichtbij Dieffenbachia 'TropicSnow'
verklaardenlengteverschillenbijheteindprodukt.Bij Neprholepis 'Teddy
Junior'haddeherkomsteenzwakkeinvloedophetaantalbladerenende
lengtevandeplant.Dezwaarstesorteringstekbij Saintpaulia 'Ritali'
vormdemeerzijscheutjesindegeneratievefasedandetweeandere
gewichtssorteringen.Ookbijditonderzoekisdeeconomischebetekenisvan
dekwaliteitvanhetuitgangsmateriaalnietbetrokken.
1.4Opzetvanhetrapport
Inhoofdstuk2wordtdeopzetvanhetonderzoekbesproken.De
resultatenkomenaandeordeindehoofdstukken3,4en5.Dezezijn
ingedeeldaandehandvanhettypeuitgangsmateriaal:beworteldstek,
eenjarigezaailingenenonderstammen.
Pertypeuitgangsmateriaalwordtingegaanopdesamenhangtusseneen
aantalonderzochtekenmerkenendeopbrengstvandeteelt.Wanneereen
samenhangaanwezigisengekwantificeerdkanworden,wordtdeeconomische
betekenisookbesproken.Ineenaantalgevallenwordtingegaanop
verschilleninherkomst.Algemeneconclusiesenaanbevelingenvoorde
praktijkenvoorverderonderzoekwordenvermeldinhoofdstuk6.
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2 OPZETVANHETONDERZOEK
2.1Inleiding
HetonderzoekIsgerichtophetverklarenvanverschilleninde
financiëleopbrengstvandeteeltmetbehulpvankwaliteitskenmerkenvan
hetuitgangsmateriaal.Daarbijkomendevolgendeaspectenaandeorde:
-Definanciëleopbrengstwordtgevormddoorhetaantalverkoopbare
plantenuitdeoorspronkelijkepartijendeprijsdievoordieplanten
wordtverkregen.
-Deverkregenprijsisvooreenbelangrijkdeelafhankelijkvande
kwaliteitvanheteindprodukt.Dezekwaliteitisaftelezenaaneen
aantalzichtbarekenmerken,bijvoorbeelddelengtevandeplant,de
vertakkingendediktevandewortelhals.
-Dezekenmerkenkunnengerelateerdzijnaanbepaaldekenmerkenvanhet
uitgangsmateriaal.Ookiseenrelatiemogelijktussenkenmerkenvanhet
uitgangsmateriaalenhetpercentageverkoopbareplanten.
2.2Proefopzet
Indeperiode1987totenmet1990zijnproevenuitgevoerdmet15
verschillendegewassen.Dealgemeneproefopzetwasalsvolgt:
-Tenbehoevevaneenteeltisuitgangsmateriaalverzameldvanéén
herkomst (bedrijf,partij)zodatdeinvloedvanzichtbarekenmerkenvan
hetuitgangsmateriaalzominmogelijkwerdversluierddoor
niet-zichtbareverschilleninhetuitgangsmateriaal.Ineenaantal
gevallenzijntochpartijenuitgangsmateriaalvanverschillende
herkomstengebruiktwaarbijoverigensdeverschillendepartijenals
herhalingenzijnbeschouwd.Verschilinopbrengsttussenpartijenvan
verschillendeherkomstengeeftwelinformatieoverdebetekenisvande
invloedvandeniet-zichtbarekenmerkenvanhetuitgangsmateriaal.
Vanhetuitgangsmateriaalzijndiekenmerkengeregistreerd,waarvanhet
vermoedenbestonddatdezesamenhangvertonenmetdekenmerkendiede
financiëleopbrengstvandeteeltbepalenofmethetpercentage
verkoopbaar.
-Deteeltvondplaatsondergelijkeomstandigheden.
-Vanheteindproduktzijndiekenmerkengenoteerddievaninvloedzijnop
deprijs.
Deopbrengst isbepaalddooraanelkeverkoopbareplanteenprijstoe
tekennenaandehandvanéénofmeerkenmerken,opbasisvanprijzenin
dediverseRichtprijzenboekjes(1987t/m 1991).Bijenkeleproeven (Aucuba
japonica 'Variegata', Cytisus praecox, Ilex aquifolium 'J.C.vanTol'en
Chamaecyparis lawsoniana 'Ellwoodii')isdeopbrengstbepaaldaandehand
vandoorkwekersgeschatteprijzen.

2.3Analyse
Bijdeanalysevanderesultateniseerstgekekenoferverbanden
warentussenéénofmeerkenmerkenvanhetuitgangsmateriaalenéénof
meerkenmerkenvanheteindprodukt.Hierbij isgebruikgemaaktvande
t-toets,devariantie-analyseofdechi-kwadraattoets.Warenéénofmeer
kenmerkenvanhetuitgangsmateriaalcontinuevariabelendanismeervoudige
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lineaireregressie-analysetoegepast.Naastdeuitspraakofersprakeis
vansamenhangkanookderichtingenomvangvandesamenhangworden
bepaaldendematewaarindebetreffendevariabele(n)verklarendis/zijn
voordegeconstateerdeverschillen.Bijallestatistischetoetseniseen
betrouwbaarheidvan0,95gehanteerd.
Vervolgensisgekekennaardesamenhangtussenkenmerkenvanhet
uitgangsmateriaalendefinanciëleopbrengst.Wanneermeerdanéénkenmerk
vanhetuitgangsmateriaal isgenoteerd, isookonderzochtofdeze
kenmerkenonafhankelijkvanelkaarzijn.
Ineenaantalgevallenwaarbijeensamenhangtussenkenmerkenvanhet
uitgangsmateriaalendefinanciëleopbrengstkonwordenaangetoond,is
berekendofhetnietgebruikenvanhetslechtstemateriaal,vanuit
economischoogpuntbezienperspectiefbiedt.Bijdebeoordelingisalleen
rekeninggehoudenmetdekostenvanhetextrabenodigdestekennietmet
dekostenvanextrasorteerarbeid.
Omeenindicatietekrijgenvanhetbelangvandekwaliteitvanhet
uitgangsmateriaalzijndeverschilleninopbrengstalsgevolgvan
verschillenindiekwaliteitgerelateerdaandeaankoopwaardevanhet
uitgangsmateriaal.Omeeneerlijkevergelijkingmetdeaankoopwaardete
kunnenmaken,zijndeopbrengstencontantgemaaktnaarhetbeginvande
teelttegeneenrentevan8,5%.Deverschillentussendecontantgemaakte
opbrengstengevenhetwaardeverschilophetmomentvanaankoopvanhet
uitgangsmateriaalweer.Ditwaardeverschil,uitgedruktalspercentagevan
deaankoopwaarde,geefteengoedeindicatievanhetbelangvande
kwaliteitvanhetuitgangsmateriaal.

•16-

3BEWORTELDSTEK
3.1Algemeen
Vijfeenjarigeteelteninpotwaarbijhetuitgangsmateriaalbeworteld
stekwas,zijninhetonderzoekopgenomen.Hetgaathierbijomdegewassen
Aucuba japonica 'Variegata', Cytisus praecox, Ilex aquifolium 'J.C.van
Tol', Chamaecyparis lawsoniana 'Ellwoodii' en Forsythia
intermedia
'Lynwood'.Naastdezevijfteeltenzijntweetweejarigeteeltenmetals
uitgangsmateriaalbeworteldstekonderzocht: Prunus laurocerasus 'Otto
Luyken'en Callicarpa bodinieri 'Profusion'.Debeworteldestekkenvan
Aucuba, Cytisus, Ilex en Chamaecyparis zijnopgepot inP9.Destekkenvan
Forsythia in3-literpotten.Destekkenvan Prunus en Callicarpa zijn
opgepotin1,5-literpottenennaheteerstegroeiseizoenovergepotin
3-literpotten.
Bij Aucuba, Cytisus, Ilex en Chamaecyparis isdematevanbeworteling
alskwaliteitskenmerkvanhetuitgangsmateriaalgekozen.Daarnaastisbij
Aucuba en Cytisus gekekennaarhetaantaltakjesaanhetbeworteldsteken
bij Cytisus ooknaardeaanwezigheidvaneenbloemknop.Bij Forsythia,
Prunus en Callicarpa zijndediktevanhetstekenhetvertaktof
niet-vertaktzijnalskenmerkenvanhetuitgangsmateriaalgekozen.
3.2Beworteling
Bijhetbeworteldstekvan Ilex en Chamaecyparis isalleende
wortelkwaliteitalskwaliteitskenmerkgekozen.Dewortelkwaliteitwerd
genoteerdinklassenvanzeerlicht,licht,matig,goedenzwaar
beworteld.Dezeklassenwarengebaseerdophetaantalwortels,delengte
endeverdelingvandewortels.
Bij Ilex werdheteindprodukt inzeskwaliteitsklassen ingedeeld,
gebaseerdopdemateendelengtevandevertakking.Ookwerddelengte
vandeplantgemeten.Dewortelkwaliteitvanhetbeworteldstekbleekgeen
significant lengteverschilbijheteindproduktteveroorzaken.Ookkonden
geenverschilleninuitvalwordenaangetoond.Welsignificantwashet
verschilindekwaliteitsklasse -endaarmeeookindeopbrengst -tussen
dezeerlichtbeworteldestekkenendelichttotzwaarbewortelde.Het
verschilinopbrengst tussendebewortelingsklasse zeerlichtende
(ongewogen)gemiddeldeopbrengstvandeoverigeklassenwasf25,85per
100geworteldestekken.Zeerlichtbeworteldestekkenbrengenminderop
hoofdzakelijkdooreengroteraandeelplantenindeslechtste
kwaliteitsklasse.Dezekwaliteitsklasse isnietverkoopbaar.
Bij Chamaecyparis bleekvoordelichte,matigeengoedbewortelde
stekkeneenaantoonbaarpositiefverbandtebestaantussendematevan
bewortelingenhetbelangrijkstekwaliteitscriteriumvanheteindprodukt:
delengte.Tussendegoedenzwaarbeworteldestekkenwasergeen
significantverschilaanwezig.Hettoekennenvanprijzenaande
verschillendekwaliteitenbleekbij Chamaecyparis nietmogelijk.Volgens
geraadpleegdekwekerswarenprijzentezeerafhankelijkvandeafzetmarkt.
Bij Ilex geldtdit,zijhetinminderemateeveneensenderhalvezijnde
opbrengstenbijditgewasookdiscutabel.
Ookbij Aucuba en Cytisus bleekdekwaliteitvandebewortelingvan
hetbeworteldstekeenaantoonbare invloedopdefinanciëleopbrengstte
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hebben. Bij Aucuba isdieinvloed zwak. Bijtwee partijenv a n
verschillende herkomst was slechts bij é é n partij deinvloed significant.
Het aantal wortels e nhet aantal takken v a n het beworteld stek samen
kondenm e tbehulp v a neen meervoudige lineaire regressie-analyse bijde
ene partij slechts 8,4%v a ndegeconstateerde verschillen verklaren;b i j
de andere partij w a sdit11,1%. Hierbij w a sh e teffect v a n het aantal
takken v e e l groter dan v a n het aantal w o r t e l s .
Bij Cytisus
b l e e k e e nsterk verband aanwezig tussen d ematev a n
beworteling e ndeopbrengst. H e tverschil inopbrengst tussen zeer licht
en zwaar beworteld stek liep optotruim f 50,-p e r1 0 0stekken. Demate
v a n beworteling e nhet aantal takjes v a n het beworteld stek b l e k e n elkaar
te beïnvloeden. H e tonderling effect isweergegeven infiguur 3.1.H e t
gaat hierbij omvoorspelde waarden die berekend zijn m e t deu i tde
oorspronkelijke waarnemingen afgeleide meervoudige regressiefunktie.Bij
de voorspelde w a a r d e n heeft echter e e nstatistische correctie naar gelijke
aantallen waarnemingen per combinatie v a n variabelen plaatsgevonden.Bij
de oorspronkelijke waarnemingen was sprake v a ngrote ongelijkheidin
aantallen waarnemingen, hetgeen het beeld vertroebelde. Overigens dient
bij deinterpretatie v a ndeze figuur w e l tew o r d e n bedacht dat in
ongesorteerde partijen het aandeelv a ndecombinaties o o kaanzienlijk
uiteenloopt.
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Figuur3.1Samenhangtussendematevanbeworteling,hetaantaltakkenen
deopbrengstbij Cytisus preacox, voorspeldewaarden (zietoelichtingin
detekst).

3.3Vertakking
Hetaantaltakjesaanhetbeworteldstekbleekbij Aucuba een
aantoonbare invloedtehebbenopdefinanciëleopbrengst.Naarmatehet
aantaltakjesgroterwas,namdeopbrengsttoe.Zoalsinparagraaf3.2is
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vermeld,verklaarthetaantaltakjessamenmethetaantalwortelsechter
slechtseengeringdeelvandeopbrengstverschillen.
Deeffectenvanhetaantaltakjesendematevanbewortellngbij
Cytisus beïnvloedenelkaarzoalsuitfiguur3.1blijkt.Bijeenlichteen
matigebewortellngligtdehoogsteopbrengstbij4tot6takjesenbijeen
goedebewortellngbij7tot11takjes.Deeffectenvanhetwelofniet
hebbenvaneenbloemknopenhetaantaltakkenzijneveneensonderling
afhankelijk.Ditisweergegeveninfiguur3.2.Ookindezefiguurgaathet
omvoorspeldewaarden (ziepar.3.2).
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Figuur3.2Samenhangtussenwelofgeenbloemknop,hetaantaltakkenende
opbrengstbij Cytisus preacox, voorspeldewaarden(zietoelichtinginde
tekst).
Bij Forsythia konwordenaangetoonddathetwelofnietvertaktzijn
vanhetsteksamenhangtmetdeprijsklasse.Vertaktestekkenhaddeneen
relatiefkleineraandeelinprijsklasse0 (f54,-per100stekken)dan
niet-vertaktestekken.Inprijsklasse2(f370,-per100stekken)hadden
vertaktestekkenjuisteenrelatiefgroteraandeel.Vertaktestekken
brengendusmeeropdanniet-vertaktestekken.Eenbetrouwbare
kwantificeringvandeextraopbrengstwasechternietmogelijk.
Dekwaliteitvanheteindproduktbij Prunus isopbasisvan
vertakking,aantalscheuten,plantvorm,takstandenvertakkingshoogte
ingedeeldingoedenslecht.Niet-vertaktestekkenleverdeneenrelatief
groteraandeelslechtekwaliteitopdanvertaktestekken.Heteindprodukt
isingedeeldinprijsklassendiegebaseerdzijnopdeplantlengteende
bovengenoemdekwaliteitsaanduiding.Desamenhangtussenhetvertaktof
niet-vertaktzijnendeprijsklassekonalleenwordenaangetoondvoorde
laagstetweevandevijfprijsklassen.Hetbeeldwasechteronduidelijk:
vertaktestekkenblekeneenrelatiefgroteraandeelinprijsklasse0te
hebben,maartevenseenkleineraandeelinprijsklasse1.
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Bij Callicarpa kongeensignificantesamenhangtussenhetwelofniet
vertaktzijnvanhetbeworteldstekenkenmerkenvanheteindprodukt
wordenaangetoond.

3.4Aanwezigheidvaneenbloemknop
Uitdeproefmet Cytisus bleekdatgeworteldestekkenmeteen
bloemknopaanheteindevandeteeltminderopbrachtendanstekkenzonder
bloemknop.Hetverschilbedroegf8,- per100beworteldestekken.De
aanwezigheidvaneenbloemknopenhetaantaltakkenbeïnvloedenelkaar,
zoalsuitfiguur3.2blijkt.Bij4tot6takkenisheteffectvande
aanwezigheidvaneenbloemknopzelfsnihil.

3.5Diktevanhetstek
DediktevanhetbeworteldestekhadalleenbijPrunuseen
aantoonbaresamenhangmetkenmerkenvanheteindprodukt.Bij Callicarpa en
Forsythia hebbenverschillenindiktegeenaantoonbare invloedopde
kwaliteitendeopbrengstvanheteindprodukt.
BijPrunusvertoondededunstevandedriediktesorteringen (1-2mm)
eengrotereuitvaldanopgrondvanonafhankelijkheid tussendikteen
uitvalmochtwordenverwacht.Desorteringen2-3mmen3-4mmvertoonden
eenkleinereuitval.Erkongeensamenhangtussendediktesorteringende
prijsklassevanheteindproduktwordenaangetoond.
3.6Economischebetekenis
Metbehulpvanregressie-analyseisbijtweepartijenbeworteldstek
van Aucuba desamenhangbepaaldtussenhetaantalwortelsentakkenvan
hetbeworteldstekendeopbrengst.Deregressiefuncties luidenalsvolgt:
partijA: 0-0,9775+0,00508.w+0,0763.t
partijB: 0-0,347 +0,0314.w+0,1159.t

0-opbrengst inguldens
perbeworteldstek
w—aantalwortels
t-aantaltakken

DesamenhangtussenhetaantalwortelsendeopbrengstisbijpartijA
nietsignificant.BijpartijBleidteenextrawortelaanhetbeworteld
stektoteenopbrengstverhogingper100stekkenvanca.f3,14.Dehiervan
afgeleidewaardetoenamevanhetbeworteldstekdooreenextrawortelsis
f2,89per100(contantewaardeaanhetbeginvandeteelt),datis6%van
deaankoopprijsvanf45,-per100.
Eenextratakaanhetbeworteldsteklevertmeerop.BijpartijAis
datf7,63per100stekken,bijpartijBf11,59.Detoenamevande
aankoopwaardevanbeworteldstekdooreenextratakjeisf7,03per100
beworteldestekkenvoorpartijAenf10,86voorpartijB,datis
respectievelijk16%en24%vandeaankoopprijs.Hetisoverigens
waarschijnlijkdatdeprijsnietgeheelevenredigtoeneemtmethetaantal
wortelsentakken.Metnamebijhogereaantallenwortelsentakkenkande
toenamevandeopbrengstminderdanevenredigzijn.Deregressiefunctieis
bepaaldmetwaardenvoorhetaantalwortelstotca.15envoorhetaantal
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takkentotca.3.
Verbeteringvaneenpartijuitgangsmateriaalkandoordeslechtste
stekkenniettegebruiken.Degemiddeldekwaliteitvandegebruikte
stekkenneemthierdoortoe.Intabel3.1isditvoorherkomstBvan Aucuba
gedaan.Duidelijkisechterdathetnietgebruikenvanstekkeneen
negatiefresultaattotgevolgheeft.
Tabel3.1 Enkelesorteringssimulatiesmeteenpartijbeworteldstekvan
Aucuba japonica 'Variegata'herkomstB(opbrengstongesorteerdepartij:f
63,45per100beworteldestekken;aankoopprijsbeworteldstek:f45,-per
100).

Sorteercriteria
aantal
takken

aantal
wortels
>4

>0
>0

>2

Resterend
percentage
vanuitgangspartij
(%)
73
84
81

Extra
opbrengst
per100
stekken
(f)
3,55
2,18
3,76

Extra
kosten
per100
stekken
(f)

Resultaat
per100
stekken
(f)

16,48
8,89
10,25

-/-12,93
-/- 6,71
-/- 6,49

contantgemaaktnaarhetbeginvandeteelt(1jaar)
Infiguur3.1isteziendatdematevanbewortelingenhetaantal
takkkenbij Cytisus eenduidelijkeinvloedhebbenopdeopbrengst.
Verbeteringvandebeworteling (aantalenlengte)leidtaltijdtoteen
hogereopbrengst.Deopbrengstverhoging isafhankelijkvande
oorspronkelijkekwaliteitvandebewortelingenhetaantaltakken.Figuur
3.1geeftdaarvaneenindicatie.Bijhetaantaltakkentekentzicheen
optimumafdatsterkafhangtvandematevanbeworteling.Deonderzochte
partijbestondvoortweederdeuitstekkenmeteenlichteenmatige
beworteling.Hetoptimaleaantaltakkenlagbijdezepartijtussende4en
6wortels.Bijmeerwortelsnamdeopbrengstaf.
Illustratiefvoorheteffectvanbeidefactorenzijnenkele
sorteringssimulaties,weergegevenintabel3.2.Heteffectopdeopbrengst
isgering.Doorhetrelatiefkleineaandeelvanhetuitgeselekteerdeopde
helepartijwordtdegemiddeldekwaliteitendusdeopbrengstslechts
weinigverbeterd.Ookhierovertreffendekostenvandeextrastekkende
extraopbrengsten.
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Tabel3.2Enkelesorteringssimulatiesmeteenpartijbeworteldstekvan
Cytisus praecox (opbrengstongesorteerdepartij:f89,71per100
beworteldestekken;aankoopprijsbeworteldstekf40,-per100).

Sorteercriteria
beworteling

lichtt/m
matigt/m
lichtt/m
matigt/m

zwaar
zwaar
zwaar
zwaar

aantal
takken

-

>1
>1

Resterend
percentage
vanuitgangspartij

Extra
opbrengst
per100
stekken

Extra
kosten
per100
stekken

(%)

(f)

(f)

91
64
93
76

2,58
6.77
2,22
5,69

3
22
2
12

92
53
86
47

Resultaat
per100
stekken

(f)

-/-/-/-/-

contantgemaaktnaarhetbeginvandeteelt(1jaar)
Beworteldestekkenvan Cytisus meteenbloemknopbrachtenindeproef
gemiddeldf8,-per100stekkenminderopdanstekkenzondereen
bloemknop.Hetverschilinaanschafwaardetussenstekkenmetenzonder
bloemknopwashierdoorruim7centperstek (18%).
Bij Ilex brachtenzeerlichtbeworteldestekkenper100f25,85,
ofwel19%minderopdandebeterbeworteldestekken.Aanhetbeginvande
teelt,hetmomentwaarophetbeworteldstekwordtaangeschaftisdit
verschilf23,83.Dithoudtindatdewaardevaneenzeerlichtbewortelde
stek24cent(15%)lagerligtdanvanlichttotzwaarbeworteldestekken.
Inhoeverreuitsorterenvanzeerlichtestekkenpersaldopositiefis,
hangtafvanhetaandeelvandezeerlichtbeworteldestekkenindetotale
partij.
Bij Chamaecyparis bleekhetnietmogelijkeenopbrengsttebepalen.
Daardoorkunnenookgeenuitsprakenwordengedaanoverdeeconomische
aspecten.
HetuitsorterenwasbijPrunusfinancieelnietaantrekkelijk.Op
grondvandewaarnemingenenresultatenkannietwordenaangegevenwatde
waardeverschillentussendesorteringenzijn.
Vertaktestekkenvan Forsythia komenrelatiefvakerindehoogste
prijsklassevoorenrelatiefmindervaakindelaagsteinvergelijkingmet
niet-vertaktestekken.Bijdesorteringssimulaties (zietabel3.3)bleek
datuitsorterenvanalleonvertaktestekkenpersaldonegatiefuitkomt.
Uitsorterenvandedikke(3-4mm)onvertaktestekkenblijktweleen
positiefsaldotegeven.Afhankelijkvandehoeveelheidextrasorteerwerk
endesamenstellingvandepartijkansorterenbij Forsythia duseen
positieffinancieelresultaatopleveren.

1,34
15,76
0,64
6,78
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Tabel3.3Enkelesorteringssimulatiesmeteenpartijbeworteldstekvan
Forsythia intermedia 'Lynwood'(opbrengstongesorteerdepartij:f191,21
per100beworteldestekken;aankoopprijsbeworteldstek£35,-per100).

Sorteercriteria
vertakt/
niet-vertakt

Resterend
percentage
vanuitgangspartij
(%)

niet-vertakt
niet-vertakt

88
55

dikte (mm)

3-4

Extra
opbrengst
per100
stekken
(f)*
9,13
27,21

Extra
kosten
per100
stekken
(f)

Resultaat
per100
stekken
(f)

4,55
28,70

4,58
-/-1.49

contantgemaaktnaarhetbeginvandeteelt(1jaar)
3.7Herkomst
Bij Aucuba zijndriepartijenafkomstigvanverschillendekwekers
onderzocht.Departijenverschildennietwatbetreftstektijdstip,
verwondingengroeistofbehandeling.Welwarenerverschilleninmoerplant,
stekmedium,stek-enoverwinteringsruimteenoppottijdstip.Deverschillen
inopbrengstwarengroot:herkomstAf110,80per100beworteldestekken,
herkomstBf63,45enherkomstCf71,60.Dehoogsteopbrengstligt75%
bovendelaagsteopbrengst.Hethieruitvoortvloeiendwaardeverschilvan
hetstekaanhetbeginvandeteeltisf43,64per100;nagenoegeven
grootalsdeaanschafprijsvanhetstek:f45,-per100.
Metbehulpvandegevondenregressiefuncties (ziepar.3.6)kan
wordenbepaaldinhoeverredezeopbrengstverschillenwordenverklaarddoor
verschilleninhetaantaltakkenenwortelsvanhetuitgangsmateriaal.De
regressiefunctievanpartijAverklaartslechts4%vanhetgevonden
opbrengstverschiltussenpartijAenB.DefunctievanpartijBverklaart
26%.Anderefactorenzoalsdehierbovengenoemdeverschillen,inwendigeof
genetischekenmerkenvanhetuitgangsmateriaalspelenblijkbaareengrote
rol.Datblijktookaluitdenogaluiteenlopenderegressiefunctiesvoor
departijenAenB.

3.8Conclusie
Dewortelkwaliteit (aantal,lengteenverdeling)vanbeworteldstek
hadbijdehieroponderzochtegewasseneenpositieveinvloedopde
financiëleopbrengstvandeteelt.Deomvangvandeinvloedverschilde
echternogal.Bij Ilex konslechtswordenaangetoonddatdeslechtste
wortelkwaliteiteenlagereopbrengsthaddandeoverigekwaliteiten.Inde
proeflagdeopbrengstvandezeerlichtbeworteldestekken19%lager.Bij
Aucuba konbijeenvandetweeonderzochtepartijeneenzwakpositief
verbandtussenhetaantalwortelsendeopbrengstwordenaangetoond.Een
extrawortelverhoogdedewaardevanhetstekmet6%.Bij Chamaecyparis
waseenpositiefeffectopdeopbrengsttussendelicht,matigengoed
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beworteldestekkensignificant.Tussendegoedenzwaarbeworteldestekken
wasgeensignificantverschilaanwezig.Bij Cytisus bleektussenelke
bewortelingsklasse eenbetrouwbaarpositiefeffectopdeopbrengst
aanwezig.Dematevanbewortelingenhetaantaltakkenvanhetbeworteld
stekvertoondeneenonderlingeafhankelijkheid inhuneffectopde
opbrengst.
Hetaantaltakkenvanhetbeworteldstekleverdebij Aucuba een
positievesamenhangmetdeopbrengstop.Eenextratakaanhetstek
verhoogdedewaardemetca.20%.Bij Cytisus vertoondedeinvloedvanhet
aantaltakkenopdeopbrengsteenonderlingesamenhangmetvandematevan
bewortelingenvandeaan-ofafwezigheidvanbloemknoppen.Bijeenlichte
enmatigebewortelinglagdehoogsteopbrengstbijviertotzestakjes,
bijeengoedebewortelingbijzeventotelftakjes.
Vertaktebeworteldestekkenvan Forsythia vielenaantoonbaarvakerin
dehoogsteopbrengstklasseenmindervaakindelaagstedanniet-vertakte
stekken.BijPrunusleverdenvertaktestekkenrelatiefvakereengoede
kwaliteitplantopdanniet-vertaktestekken.Eensamenhangmetde
financiëleopbrengstkonechternietwordenaangetoond.
Bij Cytisus brachtenbeworteldestekkenmetbloemknoppenaantoonbaar
minderopdanstekkenzonderbloemknoppen.Indeproefwashetverschil
f 8 , - per100stekken.Heteffecthingsamenmethetaantaltakken.
Dediktevanhetbeworteldstekhadbij Prunus alleenaantoonbaar
effectopdeuitval:dedunstesorteringvertoondedegrootsteuitval.Bij
Callicarpa en Forsythia kongeensamenhangwordenaangetoond.
Metbehulpvansorteringssimulatiesbij Aucuba, Cytisus, Prunus en
Forsythia bleekdathetnietgebruikenvandekwalitatiefslechtste
stekkenmeestalmeerkostenmetzichmeebrachtdandathetopleverdeaan
hogereopbrengsten.Slechtshetnietgebruikenvandedikste,
niet-vertaktestekkenleverdebij Forsythia eenpositiefresultaatop.
Hetbepalenvanopbrengstprijzenbleekbijenkelegewassenmoeilijk
ofnietmogelijk.Bij Chamaecyparis kongeenopbrengstprijswordenbepaald
omdat,volgensgeraadpleegdekwekers,deprijzentezeerafhankelijkzijn
vandeafzetmarkt.Bij Ilex speeldeditook,zijhetinminderemateeen
rol.
Deopbrengstenvandriepartijenbeworteldstekvan Aucuba, afkomstig
vandrieverschillendekwekersliepenuiteenvanf63,45totf110,80per
100stekken.Hethieruitvoortvloeiendwaardeverschilvanhetstekaanhet
beginvandeteeltwasnagenoegevengrootalsdeaanschafprijsvanhet
stek.Slechtseenkleindeelvandezeverschillenkonwordenverklaarduit
verschillenindewaargenomenkwaliteitvanhetbeworteldstek(aantal
takjesenwortels).
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4

EENJARIGE ZAAILINGEN

4.1Algemeen
Zesteeltenmetalsuitgangsmateriaaléénjarigezaailingenzijn
onderzocht: Fagus sylvatica (éénjarigeentweejarigeteelt), Hibiscus
syriacus,
Quercus robur, Alnus glutinosa en Sorbus aucuparia. Hetzijn
alle,behoudensdetweejarigeFagusteelt,éénjarigeteelten.Bij Fagus en
Hibiscus isdediktevandewortelhalsvandezaailingenals
kwaliteitskenmerkgenoteerd.Delengtevandezaailingenisbij Quercus,
Alnus en Sorbus alskwaliteitskenmerkgekozen.Bij Alnus enSorbusis
daarbijookdewortelkwaliteitendediktevandewortelhalsbetrokken.
4.2Diktevandewortelhals
Bij Hibiscus bleekdedediktemaat2-4mmvandezaailingeen
significanthogereuitvalengeringerediktevandewortelhalsvanhet
eindprodukttotgevolgtehebbendandemaat4-6mm.Herhalingvande
proefineenanderjaargafvergelijkbareresultaten(zietabel4.1).
Tabel4.1 Intweeverschillendejarenwaargenomenuitval,gemiddelde
diktevandewortelhalsenopbrengstnaeenéénjarigeteeltvantwee
diktematenvan Hibiscus
syriacus.
Diktemaat
(mm)

2-4
4-6

Uitval (%)

Dikte(mm)

jaar1jaar2

jaar1jaar2

11,4 15,5
2,8
6,0

8,1
9,4

8,4
10,8

Opbrengst
(f/1000zaailingen)
jaar1 jaar2

487,- 488,571,- 576,-

Ookdeopbrengstlagbijdediktemaat4-6mmaantoonbaarhogerdan
bijdemaat2-4mm. Detweejarige Hibiscus-zaailing
wordtalsonderstam
opdemarktgebracht.Hierbijisdediktevandewortelhalsde
prijsbepalendefactor.Hetverschilinopbrengsttussendetweediktematen
wordtechtervooreenbelangrijkdeelveroorzaaktdoorverschilinuitval.
Inheteerstejaarwasdat75%,inhettweedejaar61%.
Bij Fagus leverdedesortering4-6mmnaéénteeltjaareengeringere
lengteeneengrotereuitvalopdandandesortering6-8mm.Bijdeproef
metdetweejarigeteelt,waarnaastdesorteringen4-6mmen6-8mmookde
sortering8-10mmwasmeegenomen,bleekalleendesortering8-10mmeen
aantoonbaargroterelengtetehebbendandeanderetweesorteringen.De
sortering6-8mmhaddelaagsteuitval,significantlagerdandesortering
8-10mm,maarnietsignificantlagerdandesortering4-6mm.
Deopbrengstbijdeéénjarigeteeltbedroegf157,-per1000
zaailingenvoordesortering4-6mm.Deopbrengstvandesortering6-8mm
lagduidelijkhoger:f231,-.Bijdetweejarigeteeltbedroegende
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opbrengsten:f574,-(4-6mm), f646,-(6-8mm)enf657,-(8-10mm).
Opvallendwasdathetverschiltussendesorteringen4-6en6-8mmbijde
éénjarigeteeltvoor27%enbijdetweejarigeteeltvoor24%werd
veroorzaaktdoorverschilinuitval.Derestwashetgevolgvan
prijsverschil.Hetverschiltussendesorteringen6-8mmen8-10mmwerd
volledigdoorprijsverschilveroorzaakt.Hierbijwerddegrotereuitval
bijdesortering8-10mmdooreenhogereprijsgecompenseerd.
Bij Almxs en Sorbus isdelengtemaatvandeeenjarigezaailingen
gerelateerdaankenmerkenvanheteindproduktendeopbrengst(zie
paragraaf4.3).Hetbleekechterdato.a.dediktevandewortelhalsvan
deeenjarigezaailingenbijbeidegewasseneenpositievesamenhang
vertoondemetdelengte.

4.3Lengte
Bij Quercus ishetuitgangsmateriaalinvierlengtesorteringen
ingedeeld (10-20cm,20-30cm30-40cmen40-50cm).Hetuitgangsmateriaal
bestonduitdriepartijenvanverschillendeherkomsten (kwekers).De
herkomstisalsherhalinginderesultatenverwerkt.
Deuitvalwasbijdekortstesorteringaantoonbaargroter(12,5%)dan
bijdesorteringen30-40en40-50cm(beide0%).Hetpercentagevertakte
plantenlagbijdetweekortstesorteringenhogerdanbijdelangste
sortering.Hetpercentageverkoopbareplanten(levende,nietvertakte
planten)verschildesignificanttussendesorteringen10-20en20-30cm
enerzijds (respectievelijkgemiddeld58en63%)en30-40en40-50cm
anderzijds (respectievelijk79en85%).
Tussendesorteringen10-20cmen20-30cmwasgeenbetrouwbaar
verschilteconstaterenindeprijsbepalendefactor:delengte(42,9en
50,0cm).Delengtevandesortering30-40cmwasechterwelaantoonbaar
groter (60,1cm).Delengtevandesortering40-50cm(71,3cm)verschilde
weersignificantvandesortering30-40cm.
Deopbrengstisweergegevenintabel4.1 (ziepar.4.4).
Uitgangsmateriaalmeteenlengtebenedende30cmgafeenbetrouwbaar
lagereopbrengstdanlangerezaailingen.
Bij Alnus iséénpartijeenjarigezaailingenonderzocht.De
zaailingenzijnindrielengtesorteringenverdeeld:10-15cm,15-20cmen
20-25cm.
Hetuitvalpercentagevandekortstesorteringwasuitermatehoog:
90%.Tussendetweeanderesorteringenzatgeensignificantverschilin
uitval.Hetpercentagevertaktlagbijdesortering15-20cmerghoog.
Tussendekortsteenlangstesorteringwasgeenverschilaantetonen.
Geziendeonverklaarbaarhogeuitvalbijdekortstesorteringenhethoge
percentagevertaktbijdemiddelstesortering,lijkthetnietjuist
verdereconclusiestetrekkenoverhetpercentageverkoopbareplanten.
Delengtevanheteindproduktgafgeensignificanteverschillen
tussendeklassentezien.
Bijdelangeresorteringenvandeeenjarigezaailingenbleekde
gemiddeldediktevandewortelhalsvandiezaailingenbetrouwbaargroter
tezijndanbijdekorteresorteringen.Dekwaliteitvanhetwortelstelsel
vandelangstesorteringwaseveneenssignificantbeterdanvandekortste
sortering.
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Ookbij Sorbus iséénpartijeenjarigezaailingenonderzocht.De
zaailingenzijningedeeldinvijflengtesorteringen:10-20cm,20-30cm,
30-40cmen50-60cm.
Deuitvalindekortstesorteringwasaantoonbaargroter (36,7%)dan
indeanderesorteringen (van0,0tot6,7%).Ookhetpercentagevertakt
wasgemiddeldhetgrootstbijdekortstesortering.Betrouwbaarisdit
verschilechteralleenmetdesorteringvan40-50cm.
Desorteringvan10-20cmleverdeookdekortsteplantenaanhet
eindevandeteelt.Hetverschilmetdeanderesorteringenwas
significant.Delangstesorteringleverdehetlangsteeindprodukt.Deze
wassignificantverschillendvandesorteringentussende10en40cm.De
opbrengstvandekorstesorteringwassignificantlagerdanvandeandere
sorteringen.Ditwerdhoofdzakelijkveroorzaaktdoorderelatiefhoge
uitval.
Bijdeéénjarigezaailingenkonbetrouwbaareenverbandworden
aangetoondtusseneengroterelengtemaateneengroterediktevande
wortelhalsvandiezaailingen.Erisgeenverbandmetdekwaliteitvande
bewortelinggevonden.
4.4Economischebetekenis
Bij Hibiscus konuithetopbrengstverscb.ilalsgevolgvande
verschillendediktevanhetuitgangsmateriaalhetwaardeverschiltussende
diktematenwordenafgeleid.Hetwaardeverschilvanéénjarigezaailingen
tussendediktesorteringen2-4mmen4-6mmbedroeginjaar1f91,-per
1000zaailingen; injaar2f95,-.Hetwaardeverschil isca.30%vande
aankoopprijs.
Bijdeéénjarigeteeltvan Fagus bedroeghetverschilinwaarde
tussendediktesorteringen4-6mmen6-8mmvandeeenjarigezaailingen
f68,-per1000.Bijdetweejarigeteeltwasditverschilf61,-.Hier
bedroeghetwaardeverschil30à40%vandeaankoopprijs.
Bij Quercus zijndeopbrengstenzowelaanheteindevandeteeltals
denaarhetbeginvandeteeltteruggerekendeopbrengstenweergegevenin
tabel4.2.Ookzijnhierindekostenvanhetuitgangsmateriaalvermeld.
Dezezijngebaseerdopderichtprijzen,maardoorinterpolatiewatverder
verfijnd.Hetverschilinresultaattussendelengtematengeefthet
netto-waardeverschilweertussenzaailingenvandedesbetreffende
lengtematen.Naarmatedelengtegroteris,neemthetresultaattoe.
Volgensderesultatenvandezeproefkandekwekerzijnfinanciële
opbrengstaanzienlijkverbeterendoorlangeruitgangsmateriaalte
gebruiken.
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Tabel4.2 Opbrengst,kostenuitgangsmateriaalenresultaatvoorvier
lengtesorteringenvan Quercus robur.
Lengtemaat
(cm)

Opbrengst (f/1000zaailingen)

eindeteelt
10-20
20-30
30-40
40-50

260.291.381,424,-

b**
b
a
a

beginteelt

240,268,351,391,-

*

Kosten
per1000
zaailingen
(f)
120,136,151,167,-

Resultaat
per1000
zaailingen
(f)
120,132,200,224,-

it

^contantgemaaktnaarhetbeginvandeteelt(1jaar).
bedrageninéénkolomdiewordengevolgddoorverschillendeletters
zijnsignificantverschillendbijp<5%.
Bij Sorbus isalleeneensignificantverschilinopbrengstwaarte
nementussendekortstesortering:10-20cmendelangeresorteringen.
Doorhethogeuitvalpercentagebijdekortstesorteringisdeopbrengst
aanzienlijklager (f246,-per1000zaailingen)danbijlangere
sorteringen(f520,-tot569,-).Hetverschilinnetto-waarde (opbrengsten
-kostenzaailingen)tussendezaailingenvan10-20cmenlangere
zaailingenbedraagtf210,-totf231,-per1000.

4.5Herkomst
Van Quercus zijndriepartijenafkomstigvandrieverschillende
kwekersonderzocht.Hierbijblekenernogalwatverschillentussende
herkomstenvoortekomendienietteverklarenzijndoorlengteverschillen
(ziehiervoor).HerkomstAhadeenhogerpercentageverkoopbareplanten.
DitverschilwassignificantmetherkomstC.Ditwerdvooralveroorzaakt
doorhethogerepercentagevertakteplantenbijherkomstC.
HerkomstAleverdedegrootstegemiddeldelengtenadeteelt.Ook
hierwashetverschilsignificantmetherkomstC.Watbetreftopbrengst
resulteerdeherkomstAindegrootsteopbrengst:f415,-per1000
éénjarigezaailingen,enherkomstCineensignificantlagereopbrengst:f
282,-.Hetverschilwasf133,-per1000planten.Ditbetekentdatde
waardeophetmomentvanaankoopvanherkomstAf123,-per1000
zaailingen(contantewaarde)groterwasdandewaardevanherkomstC.Dit
verschillagindezelfdeordevangroottealsdeprijsvolgenshet
Richtprijzenboekje(15-30cm:f125,-/1000en30-50cm:f150,-/1000).

4.6Conclusie
Diktevandewortelhalsalskwaliteitskenmerkvanéénjarige
zaailingenhadbijdeonderzochtegewasseneenpositievesamenhangmetde
opbrengst.Hethierdoorveroorzaaktewaardeverschilbedroegindeproeven
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30à40%vandeaankoopprijs.Dezepositievesamenhangwerdgedeeltelijk
veroorzaaktdooreenpositievesamenhangmethetprijsbepalendekenmerk
(dikteoflengte)engedeeltelijkdooreennegatievesamenhangmethet
percentageuitval.Deonderlingeverhoudingtussendeinvloedenvandeze
tweecomponentenophetfinanciëleresultaatwisseldenogal.
Delengtevandezaailinglietbijdeonderzochtegewasseneenminder
duidelijkbeeldzien.Welhaddendekortstemaatsorteringendelaagste
opbrengst.Bij Quercus konookbijdelangeresorteringeneenpositieve
samenhangtussendelengteendeopbrengstwordenwaargenomen,bij Sorbus
niet.Nadatbij Quercus vandeopbrengstendekostenvoorhet
uitgangsmateriaalwarenafgetrokken,bleefervoorhetsaldoeenpositieve
samenhangmetdelengtevandezaailingbestaan.Deprijsdifferentiatie
naarlengtemaatvandezaailingvolgenshetrichtprijzenboekjebleekveel
geringerdanhetwaargenomenwaardeverschil.Ditbetekentdatdekweker
metlangerezaailingen,dieweliswaarduurderzijn,zijnnetto-opbrengst
tochduidelijkverhoogt.
Bijdeeenjarigezaailingenvan Alnus en Sorbus bleekeengrotere
lengtesamentegaanmeteengroterediktevandewortelhalsenbij Alnus
ookmeteenbeterwortelstelsel.
BijQuercuszijntussendrieherkomsten (kwekers)aanzienlijke
verschilleninopbrengstgeconstateerddienietwordenverklaarddoor
lengteverschillen.Dewaardeophetmomentvanaankoopverschildehierdoor
tussendeherkomstentotf123,-per1000zaailingen.Ditligtindezelfde
ordevangroottealsdeaankoopprijsvandezaailingen.

-29-

5 ONDERSTAMMEN
5.1Algemeen
Erzijndrieteeltenonderzochtmetalsuitgangsmateriaaldevolgende
onderstammen: Fraxinus excelsior,
Malus 'M9'en Acer pseudoplatanus. De
onderstammen, aangekochtIndediktemaat6-10mm,zijninhetvoorjaarin
devollegronduitgeplanteneindaugustusvandatzelfdejaargeoculeerd
metrespectievelijk 'Westhof'sGlorie', 'RedSentinel'en'Negenia'.Aan
heteindevanhetdaaropvolgendejaarzijndebomengerooidenisde
opbrengstbepaald.
Bijdeonderzochteonderstammenzijntweekwaliteitskenmerken
gekozen:dediktevandewortelhalsintweeklassen (6-8mmen8-10mm)en
dekwaliteitvanhetwortelstelselintweeklassen(goedvertaktmetfijne
wortelsenslechtvertaktmetweinigfijnewortels).Bijdeproevenis
steedsgekekennaarheteffectvandecombinatievankenmerken
(bijvoorbeelddecombinatie6-8mmeneenslechtwortelstelsel).

5.2Diktevandewortelhalsenkwaliteitvanhetwortelstelsel
Bij Fraxinus blekendesorteringenmeteenslechtwortelstelseleen
significanthogerpercentagedodeplantentegevendansorteringenmeteen
goedwortelstelsel.Erkondengeensignificanteverschilleninaandeel
geslaagdeoculaties,lengteendiktewordengeconstateerdtussendeze
sorteringen. Devariantieinopbrengstwasookzodanigdatergeen
betrouwbareconclusieuitgetrokkenkonworden.
Intabel5.1zijnderesultatenvandeproefmet Malus weergegeven.
Significanteverschillenkwamenalleenvoortussentweesorteringen;
tusseneensorteringende(niet-gesorteerde)handelspartijkunnengeen
verschillenwordenaangetoond.
Tabel5.1Eenaantalkenmerkenvanheteindproduktvoordeverschillende
sorteringenvanonderstammenvan Malus 'M9'geoculeerdmet Malus 'Red
Sentinel'.
Sortering
onderstammen

8-10/goed
8-10/slecht
6-8/goed
6-8/slecht
handelspartij

Geslaagde
oculaties
(%)

92
77
92
77
83

a*
b
a
b
ab

Dood
(%)

8
23
8
17
17

a
b
a
b
ab

Lengte
Opbrengst
'RedSent.' per100onder(cm)
stammen(f)

113 a
103 a
97 b
97 b
105 ab

192,- a
124,- b
125,- b
108,- c
144,- abc

resultateninéénkolomdiewordengevolgddoorverschillendeletters
zijnsignificantverschillendbijp<5%.
BijAcerzijngeenbetrouwbareverschillenininvloedenophet
eindprodukt gevondenvandewortelhalsdikteen/ofdekwaliteitvanhet
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wortelstelselvandeonderstammen.

5.3Economischebetekenis
Bij Fraxinus en Acer blekendesorteringenbijdeonderstammennaar
diktevandewortelhalsenkwaliteitvanhetwortelstelselgeen
aantoonbareinvloedopdefinanciëleopbrengsttehebben.Bij Malus was
ditechterwelhetgeval.Bijditgewasblekendesorteringenonderling
toteenverschillendeopbrengstteleiden.Tussendesorteringenende
ongesorteerdehandelspartijzatenechtergeenaantoonbare
opbrengstverschillen.Datbetekentdatuitsorterenvandehandelspartij
geenaantoonbareverbeteringvandeopbrengstopleverde.
Hetwaardeverschilbij Malus tussendediktematen6-8mmen8-10mm
isafhankelijkvandeverhoudinggoedeenslechtekwaliteitvanhet
wortelstelsel.Bijgelijkeaandelenwasdewaardevandemaat8-10mmop
hetmomentvanaankoopvandeonderstammenf35,-per100onderstammen
(42%)hogerdanvandemaat6-8mm.Hetwaardeverschiltussendegoedeen
slechtewortelkwaliteitwas,bijgelijkeaandelenvandetweediktematen,
ophetmomentvanaankoopf36,-per100onderstammen (44%).

5.4Herkomst
Bij Fraxinus zijndriepartijenvanverschillendekwekersindeproef
opgenomen,bij Malus tweepartijen.Bij Fraxinus bleekéénpartijeen
aantoonbaarhogereopbrengst (f312,-per100onderstammen)televerendan
deanderetweepartijen (f285,-,respectievelijkf255,-per 100).Het
hierdoorveroorzaaktewaardeverschilophetmomentvanaankoopbedroegf
23,-,respectievelijkf48,-per100onderstammen.Deminimumrichtprijs
vooronderstammenvan6-10mmisf26,-per100.Verschilinaantal
geslaagdeoculatieswasdebelangrijksteoorzaakvandeze
opbrengstverschillen.
Ookbij Malus tradeensignifikantverschilinopbrengstoptussende
tweepartijen:f150,-enf127,-per100onderstammen.Hetwaardeverschil
ophetmomentvanaankoopbedroeghierdoorf20,-per100onderstammen
(24%vanderichtprijs).Hetaantalgeslaagdeoculatieslagbijdeene
partijduidelijkhogerdanbijdeandere,terwijlhetaantaldodeplanten
lagerlag.
5.5Conclusie
Dediktevandewortelhalsendekwaliteitvanhetwortelstelsel
haddenslechtsbijéénvandedrieonderzochteonderstammen,namelijkbij
Malus 'M9', eenaantoonbarepositieveinvloedopdeopbrengstna
oculatie.Dediktevandewortelhalsbij Malus hadeenpositieveinvloed
ophetaantalgeslaagdeoculatieseneennegatieve invloedophetaantal
dodeplanten,hetgeenresulteerde ineenhogereopbrengst.Dekwaliteit
vanhetwortelstelselhadeensignificantpositieve invloedopdelengte
endaarmeeookopdeopbrengst.Tussendesorteringenendeongesorteerde
handelspartijwerdenechtergeensignificanteverschillenwaargenomen.
Uitsorterenvandehandelspartijbleekdanooknietzinvol.
Integenstellingtot Malus wordendeonderstammenvan Fraxinus en
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Acer generatiefvermeerderd.Degenetischevariatieisbijdeze
onderstammenveelgroterdanbijdevegetatiefvermeerderde Malus. De
invloedenvandediktevandewortelhalsendekwaliteitvanhet
wortelstelselopheteindproduktzijnbij Fraxinus en Acer mogelijkwel
aanwezig,maarkunnendoordegrotegenetischevariatienietworden
aangetoond.
Bij Fraxinus en Malus tradentussendeherkomstenaanzienlijke
verschilleninopbrengstop.Hetwaardeverschilophetmomentvanaankoop
bedroegbij Malus f20,-per100onderstammenofwel24%vande
aanschafwaardevolgensderichtprijs.Bij Fraxinus bedroegditverschil
f48,-per100onderstammen;bijnatweekeerdeaankoopwaardevolgensde
minimumrichtprijs.
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6CONCLUSIEENAANBEVELINGEN
6.1Conclusie
Bevorteldstek
Bijproevenmetalsuitgangsmateriaalbeworteldstekvaneenaantal
siergewassenzijnvooréénofmeergewassendevolgendekenmerkenvanhet
uitgangsmateriaalonderzochtophunsamenhangmetdefinanciëleopbrengst
vandeteelt:wortelkwaliteit,vertakking,aanwezigheidvaneenbloemknop
endiktevanhetstek.Dewortelkwaliteit (aantal,lengteenverdeling)
hadbijdevierhieroponderzochtegewasseneenpositieveinvloedopde
opbrengst.Deomvangvandeinvloedverschildeechternogal.Bij Cytisus
werdheteffectbeïnvloeddoorhetaantaltakkenvanhetbeworteldstek.
Dematevanvertakkinghadbijdemeestegewassenookeenaantoonbare
invloedopdeopbrengst.Bij Aucubakoneenpositieflineairverband
tussenhetaantaltakkenendefinanciëleopbrengstwordenaangetoond.Een
extratakaanhetstekverhoogdedewaardeervanmetca20%.Bij Cytisus
bleekeenoptimum inhetaantaltakkenaanwezigdatsterkafhingvande
matevanbeworteling.Vertaktestekkenleverdenbij Forsythia eengrotere
opbrengstdanniet-vertaktestekken.Bij Callicarpa en Prunus kongeen
invloedopdeopbrengstwordenaangetoond.
Bij Cytisus brachtenbeworteldestekkenmetbloemknoppenminderopdan
stekkenzonderbloemknoppen.Bijdriegewassenisnaarheteffectvande
diktemaatvanhetstekgekeken.Alleenbij Prunus waseennegatiefeffect
opdeuitvalaantetonen;erwasgeenaantoonbaresamenhangmetde
opbrengst.
Eenjarigezaailingen
Bijdezesonderzochteteeltenmetalsuitgangsmateriaaleenjarige
zaailingenzijndediktevandewortelhalsendelengteals
kwaliteitskenmerkonderzochtophuneffectopdefinanciëleopbrengstvan
deteelt.Dediktevandewortelhalshadbijdetweehieroponderzochte
gewasseneenpositiefeffectopdeopbrengst.Enerzijdsdoordatdeuitval
bijdedikkerezaailingengeringerwas,anderzijdsdoordatdikkere
zaailingeneenhogereopbrengstprijsnadeteelthaddendandunnere
zaailingen.
Dekortstemaatsorteringenhaddenbijdeonderzochtegewassende
laagsteopbrengst.Bijdelangeresorteringenwashetpositiefeffectvan
delengtenietbijallegewassenmeeraanwezig.

Onderstammen
Slechtsbijéénvandedrieonderzochteonderstammen, Malus 'M9'
blekendekenmerkendiktevandewortelhalsenkwaliteitvanhet
wortelstelseleenaantoonbaarpositieveinvloedopdeopbrengstna
oculatietehebben.
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Verbeterenvandekwaliteit
Voorvierpartijenbeworteldstekisachterafbekekeninhoeverrehet
verbeterenvandekwaliteitvanhetuitgangsmateriaaldoordeslechtste
plantenniettegebruikenfinancieelvoordeelopleverde.Slechtsbij
Forsythia bleekhetniet-gebruikenvandedikste,niet-vertaktestekken
4,85per100stekkenmeeropteleverendandathetkostaanextra
stekken.Dekostenvanextrasorteerarbeidzijnhieroverigensnietbij
inbegrepen.

Herkomst
Deverschilleninfinancieelresultaattussenpartijenvan
verschillendeherkomst (kwekers)warenaanzienlijk.Bijdrieherkomsten
vanhetbeworteldstekvan Aucuba lagdehoogsteopbrengstnadeteelt75%
bovendelaagsteopbrengst.Bijtweeherkomstenvan Malus washet
opbrengstverschilnaoculatie18%vandelaagsteopbrengst.
Bijeenjarigezaailingenvan Quercus kwameneveneenssignificante
verschilleninopbrengstentussendedrieherkomstenvoor.Hetdaaruit
berekendewaardeverschilvandezaailingenlagindezelfdeordevan
groottealsdeaanschafprijs.Bijdrieherkomstenvan Fraxinus bedroeghet
grootstewaardeverschilvandeonderstammenalsgevolgvanverschilin
opbrengstennaoculatiebijnahetdubbelevandeaanschafprijs.
Degroteonderlingeverschillentussendeherkomstenkunnenslechts
zeertendelewordenverklaarddoorverschillenindeonderzochte
kenmerkenvanhetuitgangsmateriaal.Blijkbaarzijneranderekenmerken
dietesameneengroteinvloedopdeopbrengsthebben.

6.2Aanbevelingen
Verschilinkwaliteitvanhetuitgangsmateriaalkanleidentot
aanzienlijkeverschilleninopbrengstvandeteelt.Dedaaruitafte
leidenwaardeverschillenvanhetuitgangsmateriaalzijnnietofnauwelijks
verdisconteerd indegehanteerdeprijzenvanhetuitgangsmateriaal;in
enkelegevallenzijndewaardeverschillenzelfsgroterdande
aanschafprijs.Doorgebruiktemakenvankwalitatiefbeter
uitgangsmateriaalkanhetrendementvandeteeltenbehoorlijkworden
vergroot.VanderZwaankwamaleerdertotdezeconclusie (1989).
Dekwaliteitvanhetuitgangsmateriaalkanopeenaantalmanieren
wordenverbeterd.
1.Degemiddeldekwaliteit -endusookopbrengst - vandepartijneemt
toedoorhetslechtstedeelvaneenpartijniettegebruiken.Uitdein
ditonderzoekuitgevoerdesorteringssimulatiesblijktechterdatdit
persaldomeerkostaanextrabenodigduitgangsmateriaaldanhetaan
financieelvoordeeloplevert.Feitelijkwordteendeelvanhet
materiaalwaarvoorwelkostenzijngemaaktnietverdergebruikt.De
gemaaktekostenvanditmateriaaldrukkenvervolgensophet
overblijvendedeel.
2.Degewenstekwaliteitvanhetuitgangsmateriaaldientineenzovroeg
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mogelijkstadiumtewordenbereikt,zodatwordtvoorkonendatkosten
gemaaktwordenvoorinferieuruitgangsmateriaal.Hiertoeisnader
onderzoeknodignaarderelatietussenhetbasis-uitgangsmateriaal:de
moerplantenzaadplantenerzijdsendekwaliteitenfinanciële
opbrengstvanhetdaarvanvermeerderdegewasindeverschillende
teeltfasenanderzijds.
Daarnaastishetookvanbelangteonderzoekenwatdeinvloedvande
vermeerderingstechniek isopdekwaliteitvanhetvermeerderdegewasen
daarmeeookophetfinanciëleresultaat.Ondervermeerderingstechniek
wordenondermeerverstaan:devermeerderingsmethode,de
klimaatbeheersing,hetsubstraatendebemesting.Beidebovengenoemde
onderzoeksaspectenzijninhoofdzaakfysiologischgericht.
Bedrijfseconomischenbedrijfskundigonderzoekgevenhierbijde
richtingvanonderzoekaanenevaluerenderesultaten.
Deopbrengstverschillenalsgevolgvanverschilinkwaliteitskenmerken
vanhetuitgangsmateriaalgeveneenaanwijzingnaarwelkekenmerken
vervolgonderzoekeconomischgezienhetmeestzinvolis.Tevensbieden
dewaardeverschilleneenindrukvanwatkwaliteitsverbeteringmaximaal
magkosten.
Inditonderzoekisnietgekekennaarhetaspectuniformiteit.Inde
toekomstzalditaspect,gezienontwikkelingenophetgebiedvan
mechanisatie,automatiseringenafzetsteedsbelangrijkerworden.Het
isdaaromzinvoluniformiteitalskwaliteitsaspectinvervolgonderzoek
meetenemen.
Uitdegroteverschilleninopbrengsttussenverschillendeherkomsten
enhetfeitdatdezeverschillenslechtstendelewordenverklaarddoor
verschilindewaargenomenkwaliteitskenmerkenvanhet
uitgangsmateriaalvolgtdateranderekenmerkenzijndieookinvloedop
deopbrengsthebben.Dezeinwendigekwaliteitvanhetuitgangsmateriaal
moetookinhetvervolgonderzoekwordenbetrokken.
Kwekersdiezelfvermeerderenkunnendooreengoederegistratievande
vermeerderingendeteelt(zowelteelttechnischalswatbetreftkosten
enopbrengsten)opdenduurinzichtontwikkelenindefactorendiede
kwaliteitvanhetuitgangsmateriaalbeïnvloeden.Deresultatenvandit
onderzoekgevenaleenindrukvandebetekenisvandeverschillende
kwaliteitskenmerkenvanuitgangsmateriaal.
Kwekersdieuitgangsmateriaalkopenendaarbijeenaantalkenmerken
registrerenkunnenookalsnelinzichtontwikkelenindebelangrijkste
opbrengstverhogendekenmerken.
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