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Deinvloedenvande factoren,dieopbloemenveilingenprijsverschillen tussenpartijenveroorzaken,zijnindit tweededeel
m.b.v.eenprijsmodelnadergekwantificeerd,terwijlinheteerstedeeldeoorzakenvanverschillen inkwaliteit centraalstonden.Degeveildepartijenvandetrosanjervariëteit "Tony"opde
bloemenveiling "Westland"warenobjectvanonderzoek.Ineengelijknamigeuitgave indereeksOnderzoekverslagenwordtuitgebreider ingegaanopdemodelmatigeaspecten.
Inherentaanhetveilenvaneengrootaantalgelijksoortigepartijenisdeaanwezigheid vaneensystematischeprijsbeweginggedurendedeveildag.Gemiddeld werd eenprijsdaling vanbijna2
et./taktussenbegineneindevanhetveilblok trosanjersvastgesteld.Prijseffecten vanpartijgrootte,bosgewicht,produktiegebied enkeur-opmerkingenwerdeneveneensgeconstateerd.
Prijsvorming/Trosanjers/Veiling/lmport/Kwaliteit
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Woord vooraf

De inNederland geproduceerde snijbloemenwordenvrijwelvolledigviabloemenveilingen afgezet.Voordeprijsverschillenop
eenzelfdeveildag zijnperbloemenveiling tweehoofdoorzakenaan
tegeven,nl.verschillen inveiltijdstip enverschillen inkwaliteit.
Het indezepublikatiebehandeldeonderzoekbetreft trosanjers.Voordeverklaringvandeprijsverschillenisgebruikgemaaktvaneenprijsmodelwaarin zowelfactoren samenhangendemet
dealgemenemarktsituatie endeverkoopmethode alskenmerkenvan
deafzonderlijkepartijen zijnopgenomen.
Ditonderzoek iseenonderdeelvaneenmeer omvattend onderzoeknaardeoorzakenvanprijsverschillentussenbedrijven.Reeds
eerder iseenpublikatieoverderelatiestussenpartijkenmerken
enkwaliteitskenmerkenuitgebracht.Intweevervolgpublikaties zal
worden ingegaanopresp.producentspecifiekeenkoperspecifieke
prijseffecten.Vanhetgeheleonderzoek zaleen onderzoekrapport
wordenuitgebracht,waarinopzetenmethodevanonderzoekdiepgaander zullenwordenbehandeld.
Hetbasismateriaalvoorditonderzoek isafkomstigvande
bloemenveiling "Westland"inNaaldwijk.Voorts iseenbijdrage aan
ditonderzoekgeleverd doorDrs.C.P.J.Burger indevormvanhet
ontwikkelenvaneenaangepaste schattingsprocedure.Deanalyseen
rapporteringwerdenuitgevoerd door Ir.B.M.MKortekaasvandeafdelingTuinbouw.

De adjunct-directeur

DenHaag,oktober 198A

I p (ArrCTG.M.Bauwens)

Samenvatting

Inhetkadervaneenprijsvergelijkend onderzoek onder trosanjerbedrijvenishetprijsvormingsprocesopdebloemenveilingbestudeerd.Hetonderzoekobjeetbetrofdetrosanjervariëteit"Tony"opdebloemenveiling "Westland";eenvariëteit,diezoweldoorNederlandsealsdoor Israëlischeproducentenwerd aangevoerd.Dewaarnemingsperiodeliepvanmaart
1981 t/m februari1982.
Uitdezeperiode zijnmetregelmatige tussenpozen zeventijdvakkenvanelkvijf aaneengeslotenveilweken geselecteerd.
Dedatabasisvoordeanalysebestonduitdegeveildepartijen
vandetrosanjer-variëteit"Tony" lesoortmet 3ofmeer eenheden.Partijtjesvan1of 2eenheden zijnwegenshunrestantenkarakterbuitenbeschouwing gelaten.Voor eenanalysevan
deaanvoer 2esoortoppartijniveau ontbrakendenoodzakelijke
keurgegevens.
M.b.v.eenprijsmodelisgetrachtdeinvloedvandiverse
prijsbepalendefactoren tekwantificeren.Deafhankelijke
variabelewasdegemiddeldeprijsper partij.Alsverklarendevariabelenzijnzowelpartijspecifiekekenmerkenalskenmerkenperveildagopgenomen.Hetgemiddeldedagprijsniveau
isvastgelegdmetbehulpvaneendummy-variabeleperveildag.Viaeenzogenoemdefase-variabeleisperveildag rekening
gehoudenmetdeaanwezigheid vaneensystematischeprijsbeweging indeloopvandiedag.
Afhankelijkvandeanalyseperiodebleek erautocorrelatie en
heteroscedasticiteit aanwezig indeafhankelijkevariabele.
Voorzoverbeidestatistischeverschijnselengelijktijdigoptraden,zijndeprijsreactie-coëfficiëntenmetbehulpvaneen
aangepasteschattingsproceduregeschat.
Ondanksdebeperkingeninhetonderzoeknaar locatie (bloemenveiling "Westland")ennaarvariëteit (trosanjervariëteit
"Tony")mogengezienhetfundamenteel gelijkekaraktervan
hetverkoopsysteem deconclusieswordengegeneraliseerd tot
algemeengeldendvoordeafzetvan trosanjersviadebloemenveilingen.Eengelijksoortig prijsmodel enbijbehorende
schattingsmethodekanookwordengehanteerdvoor andereProduktenopbloemenveilingen.Doorhetopgroente-enfruitveilingengebruikelijkeblokkennaarprodukt enkwaliteitsklasseonafhankelijkvandeindividuele tuinder iseengewijzigdeaanpaknoodzakelijk.

6.

Inhet zomerseizoen (meit/m oktober)werd gemiddeld perveildageenprijsdalingvanca.2ct/taktussenbegin-eneindfasevanhetveilblok trosanjersvastgesteld. Inhetwinter tevensimportseizoen (november t/m april)was eveneenseen
betrouwbare,dochkleineregemiddeldeprijsdaling perveildag
aanwezig.Regelmatigwerden erechter ookveildagenmetoplopendeprijzengeconstateerd.Deonzekerheid aanhetbegin
vandeveildag omtrenthetdagprijsniveaumanifesteerdezich
indebetrouwbare invloedvanhetprijsniveauvandevoorafgaandeveildag ophetdagelijksprijsverloop.

7.

In5vande7aanvoerperiodenkongeenprijseffectvande
partijgroottewordenvastgesteld.Uitsluitend indezomermaandenwerd eenbetrouwbaar negatieveprijsreactie geconstateerd.
Dezeprijsreactiewerdnietveroorzaakt doorverschil inkwaliteit tussengroteenkleinepartijen.Zoweluitdeaanvoergegevensalsuitdekeuropmerkingenenhetkwaliteitsonderzoekkoneendergelijkekwaliteitsverschil namelijkniet
wordenvastgesteld.Mogelijkwordtditprijseffectveroorzaakt
doorbeperkingen indetransaktiegroottevanpartijen.Ineen
vervolgpublikatiebetreffendehetinkoopgedrag zalhieropnog
naderwordeningegaan.

8.

Hetaantalbossenperdoos,eenindicatorvoordezwaarte
vandeaangevoerde trosanjers,heeft eenduidelijkeprijsin—
vloed.Degemiddeldeprijsflexibiliteitvanhetaantalbossen
perdoosbedroeg -0,4.Gedurendehet importseizoenwordtdit
prijseffect sterkbeïnvloed doordekwaliteitsverschillen
tussenNederlandseenIsraëlischetrosanjers.

9.

Deopmerking "jonggewas"veroorzaakte indezomermaandeneen
positief prijseffectvan 1,5 tot2ct/tak.Ookmeerjarige
partijenmetdezeopmerkingvertoonden eendergelijkeprijsreactie.Naarinwendigekwaliteitscriteriakonevenwelgeen
verschil tussenéén-enmeerjarig gewaswordenvastgesteld.
Innajaar-enwinterperiodewasgeenbetrouwbaar prijseffect
aanwezig.

10. Hetgemiddeldeprijsverschil tussenpartijenvanNederlandse
enIsraëlischeherkomstwas sterkafhankelijkvanhet tijdstipgedurendehetimportseizoen.Indeperiodenovember/
decemberbehaaldendeNederlandsepartijen eenaanzienlijk
hogereprijs (ruim8ct/tak).DeIsraëlische trosanjers zijn
indittijdvakkorter enlichterdandeNederlandse.De
Israëlischepartijen scoordenïndetijdvakkenmaart/april
1981 enjanuari/februari 1982hoger (ca.2ct/tak).Buitende
geconstateerdegrotereuniformiteit inrijpheid enlengte
vandeIsraëlischebossenbestonden ergeenkwaliteitsverschillen,diedeze systematischeprijsverhogingkondenrechtvaardigen.

1. Keuropmerkingenveroorzaakten inhetalgemeenbetrouwbare
prijsverlagingen.Hetmerendeelvandekeuropmerkingenbetrof aanmerkingenophet takgewicht,t.w. "licht"en"lichter".
BeideopmerkingengavenbijNederlandse partijeneenprijsreductievan 2tot3ct/tak,waarbijdeopmerking "lichter"
ietsmindernegatief scoordedan"licht".Inhetalgemeenwarendeprijsreductiesvanbeideopmerkingen bij Israëlische
partijengroter (ca.4ct/tak).Dil;moet evenwelwordentoegeschrevenaanhetontbrekenvan eentweedeindicatorvoorde
zwaartezoalshetaantalbossenperdoosvoorNederlandsepartijen.

1. Inleiding

DezepublikatiedoetverslagvaneenonderzoeknaardeprijsbepalendefactorenopBloemenveilingen.Hetvormt eenonderdeel
vaneenomvangrijker onderzoekproject,waarindeoorzakenvoor
prijsverschillentussenbedrijvencentraal staan.Globaalkunnen
tweehoofdoorzakenvoordeverschillen inprijstussenbedrijven
methetzelfdegewaswordenonderscheidennl.verschillen intijdstipenplaatsvanverkoop enverschillen inkwaliteit.Hetanalyserenvandeverschillen inplaatszouzich,watbetrefthetproduktinonderzoek,toespitsenopeenvergelijking tussendeverschillendebloemenveilingen.Aanditfacetwordt inditonderzoek
geenaandachtgegeven.Deanalysebeperkte zich totdebloemenveiling "Westland".Enkeldeprijseffectenvanverschillen inveiltijdstipeninkwaliteit zijnzodoendeinhetonderzoekbetrokken.
Alsonderzoekobjectisdekeusgevallenopdetrosanjervariëteit
"Tony".
Debehoefteaaninzicht indeoorzakenvanprijsverschillen
perpartijwas totnog toegering.Eenoverheersendebetekenis
werd toegekend aandenietdoordeindividuele tuinderstebeïnvloedenmarktfactoren.Doorhet toenemendebelangvandefactor
kwaliteit inhetmarkt—enmarketingbeleidwordt inzicht inde
metdekwaliteitskenmerken samenhangendeprijseffecteneenonmisbaar element inhet informatiepakket.Daardekwaliteitsverschillenoppartijniveau totuitdrukkingkomen,kanmetgeaggregeerdegegevenseendergelijkonderzoeknietwordenuitgevoerd.
Bijdeanalyseringvandegeaggregeerdegegevenswordt inhetalgemeenimplicietgesteld,datergeenverschillen inkwaliteitssamenstelling zijnopgetreden.
Vergrotingvanhetinzicht indeprijsbepalendefactorenop
bloemenveilingen iszowelvanbelangvoordebetrokkenmarktpartijenalsvoordeveilingorganisatie zelf.Hetprodukt—enaan—
voerbeleidvandetuinderzalimmerswordenbeïnvloed doorderelaties tussenprijsenerzijdsenkwaliteit enveiltijdstipanderzijds.Hetzelfdegeldtvoorhetinkoopbeleid vandeveilingkopers.
Deveilingorganisatie zelf zalm.b.v.ditonderzoekhaar doelstellingennaderkunnen toetsen.Metnamegeldtditvoor de
vraag,inhoeverre inhethuidigeprijsvormingsprocesdekwaliteitvanhetproduktopdejuistewijzewordtbeloond.
Dezepublikatieisdetweedeindereeksvanditonderzoekproject.Evenalsindeeerstepublikatie 1), dieeennadereanalyseringvandekwaliteitsaspectenvanhetgewasinonderzoekbe1)
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ZieLEI-publikatie4.104:"Prijs-enkwalitietsonderzoekbij
trosanjers"
1.Aspectenm.b.t.kwaliteit

helsde,isdezetweedeeenbouwsteenvoordehiernavolgende publikaties.Ineenderdeenvierdepublikatie zaleenvergelijking tussenresp.producentenenkoperswordengemaakt,waarbij eenintegratiemetdeeerstetweedeelpublikaties totstandkomt.Ookin
dezepublikatie zalechterherhaaldelijk naarhet indeeerste
publikatiegepresenteerdekwaliteitsonderzoek wordenverwezen.
Dezeinleidingwordt inhoofdstuk 2vervolgdmetdebesprekingvan
hetveilenalsverkoopmethode.Inhoofdstuk 3wordtdeonderzoekopzettoegelichtuitmondend inhetopstellenvaneenprijsmodel.In
hoofdstuk 4wordenderesultatenvanhetonderzoekbesproken.Voor
eenuitgebreidverslag overdeopzetvanditonderzoekwordtverwezennaarhetgelijknamigeonderzoeksverslag 2)

2)

P r i j s - en kwaliteitsonderzoek b i j t r o s a n j e r s
2. Aspecten m . b . t . de prijsvorming.
Onderzoekverslag No.i4 s LEI, Den Haag.
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2. Veilen als verkoopmethode

2.1 Algemeen
Veilen iseenmethodevanverkopen,waarbijvolgens eenvastgesteldeprocedurehetaangebodenprodukt aandemeestbiedendekoperwordtverkocht.Het specifiekekenmerkvanveilenishet passiefblijvenvandeverkopers,terwijldaarentegen eenzogroot
mogelijke concurrentiebinnenhetkoperspubliekwordt nagestreefd.
Doorhethanterenvaneenaanbiedingsprocedure enhetstellenvan
veilregels,zoalsminimumprijzenkunnendeverkopers,hoewel indirect,tochinvloeduitoefenenopdeprijszetting.Eenveilingbewerkstelligt zodoende tweedoeleinden:a)verminderingvandeconcurrentie tussenaanbieders enb)hetbehalenvandehoogsteprijs,
diedoorhetaanwezigekoperspubliekwordtgeboden.Eenveiling
istotmislukkengedoemd,indieneronvoldoendekopersaanwezig
zijnofindiendekopers-onderling afsprakenmakenm.b.t.deprijszetting.Deprimaire taakvandeorganisatorenvaneenveiling is
danookhetverzamelenvaneenzogrootmogelijk elkaarbeconcurrerend koperspubliek.
Eendrietalveilsystemenwordt indepraktijk toegepast,t.w.
veilenbijopbod,bijafslag enineencombinatievanopbod enafslag.Hetveilenbijopbod isdemeestgangbareveiltechniek en
wordtmondiaal toegepastbijverkoopvano.a.woningen,kunstvoorwerpenenantiek.HetveilenBijafslagismetnameinNederland
opgroteschaaltotontwikkeling gekomenbijdeafzetvanbederfelijkeproduktenalsgroenten,bloemenenvis.Doordegrotere
transactiesnelheidvanhetveilenbijafslagwasdezeveiltechniek
beter geschiktomgrotereaantallenpartijen ineenrelatiefkorte
tijd teverkopen.De introductievandeveilingklok in 1903heeft
ditprocesnogextraversneld.Hetveilen ineencombinatievanopbod enafslagkomtmindervoor.Voorbeeldenvanditveilsysteem
inNederland zijndeverkoopvanwoningenenvan tevelde staande
bloembollen.
DeeerstecoöperatieveveilverenigingenvoordeNederlandse
tuinbouwwerdenopgericht aanheteindevande 19eeeuw.Naasthet
behalenvaneenhogereprijsspeeldenbijdeoprichting ookde
noodzaak tekomentoteenbeter inzicht indekwaliteitvandeprodukteneenzeerbelangrijke rol,Indie tijdwerdhet oprichten
van eenveilverenigingvaakgecombineerd ofvoorafgegaandoorde
oprichtingvaneenafzet-ofverzendvereniging. Indergelijkeverenigingenwerdenafsprakengemaaktoverdekwaliteitseisen,waaraan
hetproduktmoestvoldoen.Deveilverenigingen namendekwaliteitseisengedeeltelijk inhunaanvoervoorschriftenover endekeurmeesterdeed zijnintredeninhetveilingsgebeuren omdenaleving te
controleren enonpartijdigekwaliteitsinformatieaandekoperste
verschaffen.
12

Depositievandetuinbouwveilingenwerd tussen 1930en 1940
verderversterkt,doordat zijalscentraaldistributiepuntook
nauwbetrokkenwerdenbijdevormgevingvandeoverheidsmaatregelenindebedrijfstak.Na 1950trad eennieuwegroeifase in,waarintevenseenbeginwerd gemaaktmet eenomvangrijk fuseringsproces tussendeopdatmomentveelalplaatselijke georganiseerde
veilverenigingen.Aanvankelijk betrofdegroeihoofdzakelijk de
voedingstuinbouw.Nahet inwerking tredenvandeEEGvolgdena
1960eeneveneens sterkegroeiendeaanvoer inde sierteeltsector.
Eenperiodevanbijnahonderd jaaroverziendekanwordenvastgesteld,dathetveilingwezennueensleutelpositie inneemt inde
afzetvandeNederlandse tuinbouw.

2.2 Oorzaken van prijsverschillen op een bloemenveiling
EenNederlandseveilingvoorbloemenenplantenkenmerkt zich
doorhet aanbodvaneengrootaantalpartijen,dieopéénofmeerdereprodukteigenschappenvanelkaarverschillen» Binnenéénpartijmaguniformiteit-vanproduktwordenverondersteld.Afhankelijk
vandeveilprocedurekanéénpartij inmeerdere transaktiesworden
verkocht.Hetaantal transaktiesbedraagt zodoendehet twee-tot
drievoudigevanhetaantalaangebodenpartijen.Gegevendeuniformiteitvanprodukt zijndeprijsverschillentussen transakties
uitéénpartijuitsluitend hetgevolgvandegehanteerdeverkoopmethode.Hieropwordt ineenvervolgpublikatiebetreffendehet
inkoopgedragnognader teruggekomen.Dezepublikatieheeftuitsluitend betrekking opdeprijsverschillentussenpartijen.
Deoorzakenvanprijsverschillentussenpartijenkunnenin
tweehoofdgroepenwordenonderscheiden:alfactorengekoppeld aan
dealgemenemarktsituatie endeverkoopmethode (=macro-factorenl
enb)factorengekoppeld aandepartijspecifiekekenmerken (=microfactoren).
a) Macro-factoren
Deindividuele tuinderenkoperkanopdemacro-factorengeen
invloeduitoefenen.Zijnmarktaandeel isdaarvoor tegering.Onderlinge samenwerking terbeïnvloedingvandeprijsopdeNederlandse tuinbouwveilingen ontbreekt eveneens.Het collectievegedragvanaanbieders en/ofdekopersheeftuiteraardwel invloed
opdeprijszetting.
Steldehypothetische situatie,datalleaangebodenpartijen
vaneenbepaald produktkwalitatief indentiek zouden zijn.Prijsverschillen tussenpartijenberustendanuitsluitend opmetmacrofactoren samenhangendeprijsbewegingenentoevalsfactoren.Gegeven
hetaanbodQ endecollectievevraagfunctiezoudanperveildag een
evenwichtspnjsP ontstaanvoordezeoverigens fictieve standaardkwaliteit (ziefiguur1 ) .
13

Figuur 1. Vraagcurveperveildag

prijs

aanbod
Bijvolledigeinzicht indemarkt zoudeevenwichtsprijs,P
gedurendedegeheleveildagwordengehandhaafd. Indepraktijkis
hetinzichtevenwelonvolledig.Metnamedeliggingv*ndecollectievevraagcurve isonbekend.Degroottevanhetaanbod staatper
dagbijaanvangvandeveiling praktischvastenisbekend.
Doordeonzekerheid aanhetbeginvandeveildag zaldeprijszettingoverhetalgemeennietophetniveauP van startgaan.
Gedurendehetveilenvindteencorrectienaar netjuisteevenwichtsniveauplaats.Eensystematischprijsverloopgedurendedeveildag
isvanuitdezeachtergrond aannemelijk.
Daar zoweldecollectievevraagfunctie alsdeaangebodenhoeveelheid produktvandag totdagverschuift,zalookdeevenwichtsprijsvanveildag totveildagverschillen.Het ligtvoordehand
teveronderstellen,datgegevendeonzekerheid aanhetbeginvan
veildaghetprijsniveauvandevoorafgaandeveildag alsuitgangspuntwordtgenomen.
b)

Micro-factoren

Deaangevoerdepartijenvaneenbepaald produkt zijninde
praktijknietidentiek.Naastdeprijsinvloed vanmacro—factoren
wordtdeprijsverhoogd ofverlaagddoorpartijspecifiekekenmerken.Analyseringvandeprijsvormingoppartijniveaubiedtdemogelijkheid deprijseffectendoorkwaliteitsverschillen tekwantificeren.
Kwaliteitsverschillenkunnen inhetveilproces logischerwijze
pasprijseffectenveroorzaken,indienzijookdaadwerkelijkvoor
deveilingklokwordengeconstateerd.Uithet eerdergenoemdekwaliteitsonderzoekbij trosanjers"iswelgebleken,datdekwaliteits—
informatie tijdenshetveilenonvolledig is.Daarentegenworden
partijgegevens,dieeenonbetrouwbaremaatstafvormenvoorbepaaldekwaliteitskenmerken,voordeprijszettingwel alsuitgangspunt
genomen.Eeneerstevereistevoorhetgoed functionerenvande
veiling en tevensessentieelvoor eenjuistebeloningnaarkwaliteit,ishetverschaffenvanobjectievekwaliteitsinformatievoor
deveilingklok.Daarderelaties"tussenpartijgegevens enkwaliteitskenmerken indeeerstepublikatieuitgebreid aandeordezijn
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gekomen,zalinhetverdereverloopvandezepublikatie alleen
wordeningegaanopdiepartijkenmerken,die totprijseffectenaanleidingkunnengeven.
Voorelkprodukt zijnnaarkwaliteitdeelmarkten teonderscheiden.Daarhetopdeveildag aanwezigkoperspubliek opdeze
verschillendedeelmarktenopereren,zullenookdemetdekwaliteitsverschillen samenhangendeprijswaarderingenineenveiling
totuitingkomen.Uitgaandevaneenopeenzekermoment algemeen
geldendebasisprijsP voordestandaardkwaliteit zalelkekoper
opbasisvaneengegevenpartijspecifiekkenmerk eenvoorhemverantwoordeprijsopslag of-reductiehanteren.Afhankelijkvanhet
karaktervanhetpartijspecifiekekenmerk zijndriemogelijkheden
teonderkennen (ziefiguur2 ) .

Figuur2.

Hetpercentagekopers,datvoor eenproduktmetéénafwijkend partijkenmerkhoogstens eengegevenprijswil
betalen.

100

Î

%
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r
'min
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* PrlJs
Hetpartijkenmerk insituatie 1wordtdoor allekopersals
negatief ervaren.Iederekoperhanteert t.o.v.debasisprijsP ,
eenzekereprijsreductiedievarieert inafhankelijkheid vanzijn
afzetmarktendekwalitatieve interpretatievanhetpartijkenmerk.
Curve 1infiguur 2beschrijftdeverdelingvandeprijsreductie
onderdekopers.Indienindeveiling eenminimumprijswordtgehanteerd,isdeprijsreductiebeperkt tothetverschil tussende
opdatmomentgeldendebasisprijsendeminimumprijs.
Hetpartijkenmerk insituatie 2wordtdoor eendeelvanhet
koperspubliek positief endoorhet anderedeelnegatiefgewaardeerd.Dezesituatiekanuiteraard alleenbestaan,indienhetbetreffendepartijkenmerkkwalitatief nietéénduidig is,of indien
anderedankwaliteitsaspecten indeafzeteenrolspelen.Curve
2beschrijftvoor eendergelijkpartijkenmerkhetverloopvande
prijsreaktieonderdekopers.
Hetpartijkenmerk insituatie3wordtdoor allekopersals
positief ervaren,waardoor zijalleneenprijsopslag opdebasisprijsP hanteren (ziecurve3infiguur2 ) .
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3. Uitvoering van het onderzoek

3.1 Opbouw van het prijsmodel
Voordeopbouwvaneenmodel terverklaringvanprijsverschillentussenpartijengelijksoortigprodukt zaleenconcreteinvullingmoetenwordengegevenaandeeerdergenoemdemacro—enmicrofactoren.Daar elkeanalyseperiode zichovervijf aaneengesloten
veilwekenuitstrekte,moetenookprijsschommelingeno.i.v.dealgemenemarktsituatie inhetprijsmodelwordenbetrokken.Eendrietalminofmeer onafhankelijkvan elkaar staandecomponentenkunnenzodoende inhetprijsmodelwordenonderscheiden:
a)prijsverschillendoor fluctuatie inhetalgemeendagprijsniveau
b)prijsverschillenalsgevolgvandevolgordevanveilen
c)prijsverschillendoorproduktverschillen tussenpartijen,
Dezedriegroepenvanfactoren zijnafzonderlijk inhetprijsmodelopgenomen.Voor eennaderespecificatievanhetmodelwordt
verwezennaarbijlage1.
Alsafhankelijkevariabelefunctioneerde inditmodelde
gemiddeldeprijsvandeafzonderlijkepartijenvandetrosanjersvariëteitinonderzoek.Defluctuatie inhet algemeendagprijsniveauwerdvastgelegdmet eendummy-variabeleperveildag.De
systematischeprijsbewegingbinnenhetproduktblok isperveildag
beschrevenmetde zogenaamdefase—variabele.Dezevariabeleverdeeltperveildagdepartijenvande trosanjersvariëteitinonderzoekineenbegin-,midden-eneindfasevanhetproduktblok.
Deproduktverschillen tussenpartijenkomen totuiting inde
verschafte informatie tijdenshetveilen.Naastdepartijgegevens
alspartijgrootte,hetaantal bossenper eenheid enherkomstbetreftditdekeuropmerkingen (ziebijlage 2)ende opmerkingen
vandetuinders.Voortskunnendekopershunoordeelvormenof
aanvullenopbasisvandeproduktpresentatievoordeveilingklok.
Alle tijdenshetveilenverstrektepartijgegevens,m.u.v.denaam
vandeindividuele tuinder,zijninhetprijsmodelopgenomen.Niet
opgenomen zijndieproduktkenmerken,diemet name tijdensdeproduktpresentatiewordenwaargenomenmaarnietofonvoldoendetot
uitdrukkingkomenindepartijgegevens.Prijseffectensamenhangendemetdezelaatstgenoemdeproduktkenmerken eneenmogelijke "naamseffect" zullenindevervolgpublikatie betreffendehetproducentengedragnognaderaandeordekomen.
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3.2 Onderzoekobject
Alsuitgangspuntvoorhetvaststellenvanhetonderzoekobject
isgekozenvoor éénvariëteitbinneneenproduktgroep.Verschillen
tussenvariëteitenblijvenzodoendebuitenbeschouwing enhetonderzoekkanzichzuiverrichtenopdeprijseffectenveroorzaakt
doorkwaliteitsverschillen.Dekeuzevanhetonderzoekobjectis
gevallenopdegele trosanjervariëteit"Tony".Devoorkeurvoor
eenbloemisterijgewasvloeitvoortuitdeprimairedoelstelling
vanhetonderzoekproject,t.w.hetachterhalenvandeoorzaken
vanprijsverschillentussentuinders-.
Dathetveilenvanbloemisterijprodukten per individuele tuinderplaatsvindt,komt zoweldoorhetontbrekenvanvoldoendeuniformiteitbinnendetotaleaanvoer alsdoordevoorkeurvande
tuinders zelfomopnaam teveilen.Dekwaliteitsverschillen tussenproducentenkunnenindeprijsvorming opdebloemenveilingen
zodoendemaximaal totuitdrukkingkomen.
Opgroente-enfruitveilingen ishetgebruikelijk,datpartijenvanverschillendeproducentenworden samengevoegd.Dit zogenaamde"blokken"betreftdoorgaans-kwalitatiefminofmeeruniforme
partijen.Demogelijkheidvoordeindividuele tuinder om zichte
onderscheidenwordtdaardoor echterverkleind.Prijseffectenop
basisvandenaamvandetuinderkunnenopgroenten-enfruitveilingennauwelijks totuitingkomen.
Dekeuzeonderdebloemisterijgewassenvoor trosanjerswas
deelswillekeurig.Beslissend ishierbijgeweest,datdeNederlandse trosanjerproducentenmet nameinwinter-envoorjaarsmaandensterkeconcurrentie ondervindenvanIsraëlische trosanjers.
DaarhetIsraëlischprodukt eveneensviaNederlandsebloemenveilingenwordtverkocht,kondoordezegewaskeuzealsnevendoelstelling
tevenseenvergelijking tussenbeideproduktiegebiedenwordengemaakt.Ditbeperktewelweerdevariëteitskeuze,daardegekozen
variëteit inbeidegebiedenopredelijke schaalmoestwordengeproduceerd.Metdekeuzevande trosanjervariëteit "Tony"konaandeze
nevenvoorwaardewordenvoldaan.
Alsonderzoeklocatievieldekeusopaanvoergebiedvande
bloemenveiling "Westland".Indeperiodemaart 1981 t/m februari
1982werdendaardoor 52Nederlandse tuindersmet detrosanjervariëeit"Tony"inhetonderzoekbetrokken.Debloemenveiling "Westland"heeft eenoverheersend aandeel inde landelijke trosanjeraanvoervanNederlandseherkomst.Uitbreidingvanhetonderzoek
naar anderebloemenveilingen isbewustbuitenbeschouwing gelaten.
Deregionaledimensiealsoorzaakvanprijsverschillentussenbedrijvenblijftdaarmeebuitenhetonderzoek.
3.3 Gegevens
Tijdensdeonderzoekperiodewarenertenbehoevevande snijbloemenafzetopdebloemenveiling "Westland" zesveilingklokkenin

17

gebruik. Dagelijks wordtdesnijbloemenaanvoer inhoofdgroepenopgedeeld,waarbij debelangrijkste soorten inafzonderlijke produktblokken worden geplaatst.Deeerste onderverdeling binnen dehoofdgroepen betreft deindeling naar leen2esoort.Hetgrote kwaliteitsverschil tussen Ieen2esoort gaat samenmeteentweedeling
inhetkoperspubliek. Alle aanvoer vande2esoort wordt daarom
gebundeld enafzonderlijk geveild.
De trosanjersvormen opdebloemenveiling "Westland" eenafzonderlijk produktblok. Devolgorde,waarin deafzonderlijke blokkenworden geveild, isvastgelegd inhetveilschema, Gedurendehet
onderzoek werden detrosanjers steedsalslaatste groep geveild.
Binnenhetproduktblok trosanjers-Te soort wordt nogeenonderverdeling gemaakt naar partijgrootte. Grote partijen (20ofmeer eenheden)worden overwegend alseerste binnenhetblok geveild,g e volgd door dekleinere.Voor hetoverigeworden departijen trosanjers Ie soort inwillekeurige volgorde geveild.Ervindtdusgeen
blokvorming naar trosanjervariëteit plaats enbehoudens devoorkeur
naar partijgrootte wordt devolgordevanveilenpertuinder doorhet
lot bepaald.
Het onderzoek naar deoorzakenvanprijsverschillen tussen
partijen sluit aanophetreeds eerder gepubliceerde onderzoek
naar dekwaliteitsaspecten bijtrosanjers,Inditkwaliteitsonderzoek zijn gespreid over deperiodemaar 1981t/m februari J982
monsters getrokkenuitde"Tony"^aanvoer,Je soort. Zeven bemonsteringsperioden zijn onderscheiden inhetbetreffende tijdvak.
Aansluitend opdeze bemonsteringsperioden zijn t,b,v, hetprijsonderzoek indezelfde regelmaat zevenvijfwekelijkse periodeng e analyseerd. Debemonsteringsperiode viel daarbij samenmetde3e
weekvandevijfwekelijkse periode.Intabel 3.1 ishetaantal
aangevoerde partijen "Tony" indebetrokken perioden weergegeven.

Tabel 3.1 Hetaantal aangevoerde partijenvantrosanjer-variëteit
"Tony"opdebloemenveiling "Westland" gesplitst naar
herkomst ennaar leen2e soort
Periodenr.

1
2
3
4
5
6
7

Ie soort

Tijdvak

16maart
4mei
22 juni
10aug.
28 sept.
16nov.
11jan.

t/m 17 april
t/m 5 juni
t/m 24juli
t/m 11 sept.
t/m 30okt.
t/m 18 dec.
t/m 14 fëbr.

1) Aangevoerdindeperiode4t/m8mei.
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1981
1981
1981
1981
1981
1981
1982

2e soort

Ned.

Isr,

Ned,

Isr.

2Q8
352
731
809
407
153
120

822

129

19
191)

239 1 1 IJ2

577
719

1Q7
202
136
67
50

9
0

Uitdeze tabelblijkt,datde"Tony"-aanvoerdoordecombinatievanIsraëlische enNederlandse aanvoerredelijk overhetjaar
gespreid is.Destuksaanvoer "Tony"vandeNederlandseherkomst
opdebloemenveiling "Westland"bedroeg indejaren 1979 t/m 1981
ruim 10miljoentakken,hetgeen ca.4,5%vandetotaleNederlandse
trosanjeraanvoeropdebloemenveiling "Westland"vertegenwoordigde.
Metditaandeelbehoordedetrosanjervariëteit"Tony"indezejarentotdetop-5inhetNederlandse trosanjersortiment.Destuksaanvoer "Tony"vanIsraëlischeherkoms-tbedroeg indeimportseizoenen80/81 en81/82ruim 2miljoen takken,ca. 13%vandetotale
Israëlische aanvoeropbloemenveiling "Westland".
Opdebloemenveiling "Westland"wordenvoor trosanjerstwee
kwaliteitsklassenonderscheiden t.w. Ieen2esoort..Aanvoer 2e
soortbetreftprodukten,datnietaandegestelde aanvoernormen
voor trosanjersvoldoen.Metnameeenafwijkende takopbouw (te
lichteofkrommetakken)ligttengrondslagaandeclassïficering
2esoort.Daardetuinder zelfverantwoordelijk isvoordesortering,isdeuiteindelijke indelingvandetrosanjeraanvoernaarIe
en2esoortmedeafhankelijkvanzijnproduktbeleid.Hetpercentage2esoortindeIsraëlische "Tony"^aanvoer isgering.De
hoge transportkostenmakendeaanvoervandezekwaliteitsklasse
inhetalgemeennietrendabel.
Departijgroottevarieerdevan1tot30eenheden (emmersof
dozen).DeNederlandsepartijenvan1of 2eenhedenverschillen
inkwaliteitvanpartijenvan3ofmeer eenheden« Ditblijkt onder
andereuit eenafwijkend aantalbossenper eenheid«Ookhetpercentagekeuropmerkingenbijpartijenvan1of 2eenheden ligthoger.
Degemiddeldeprijsvandezepartijen isalsgevolgdaarvanover
hetalgemeen lager.Deafwijkingen inkwaliteitvandepartijen
van 1of 2eenhedenduidenopdeaanwezigheid vanrestantenin
dezegroep.Doordeafwijkendeprodukteigenschappenvandezekleinstepartijen zoudenzijeenvertekende invloed opdegeschatte
prijseffectenkunnenuitoefenen.Dezepartijen zijndaarombuiten
deanalysegehouden.
Hetaandeelvanpartijenvan 1of 2eenheden inde Israëlische
aanvoer isaanzienlijkgroter.Vanwegedevergelijkbaarheidmetde
analysevandeNederlandsepartijenisechterookhier eenondergrensvan3eenhedenaangehouden.Doorhetgroteaantalendemogelijkheid totuitsplitsingvanpartijenmet eenrestantenkarakter
zijndeIsraëlischepartijenvan 1of 2eenhedennog afzonderlijk
geanalyseerd.Inbijlage3zijneenaantalpartijkenmerkensamengevat.
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4. Resultaten

4.1 Inleiding
Alvorensdeprijseffectenvandeafzonderlijkevariabelen
tebesprekenwordtindezeparagraaf eerstaandachtbesteed aan
hetbelangvoordedrieeerdergenoemde componenteninhetprijs—
model.Uitgaandevandetotaleprijsvariantie indebetreffende
analyseperiode staat intabel4.1 aangegevenwelkeaandeeldedrie
componentenhierinvoorhunrekeningnemen.

Tabel4.1 Degemiddeldeprijs,destandaardafwijking endeverklaardevariantiein%vantotalevariantievoor een
drietalprijsmodellenper aanvoerperiode (a=prijsmodelmetuitsluitend dagvariabelen,b=prijsmodelmet
uitsluitend dag-enfasevariabelenenc=hetvolledig
prijsmodel)
Verklaarde
variantie (%)

Periode

a
1.maart/april
2.mei/juni
3.juni/juli
4.augustus/sept.
5.september/okt.
6.november/dec.
7.januari/februari

1981
1981
1981
1981
1981
1981
1982

1) 75,0
2) 60,5
83,7
70,7
59,1
1) 60,5
1) 82,7

b
79,2
65,2
84,8
74,8
66,1
68,8
85,8

c
87,7
83,4
96,3
85,7
84,0
83,5
92,0

Gemidd. Standaardafwijking
prijs
(ct/bos) (ct/bos)
382,8
396,4
234,2
238,7
346,6
267,2
344,6

74,1
92,0
129,0
58,8
54,4
62,3
84,7

1) Uitsluitend voordeselectieIsraëlische partijenvan3en
meer eenheden teneindevertekening doorhetprijsverschil
tussenNederlands enIsraëlischprodukt tevoorkomen.
2) Voordeperiode 11mei t/m 5juni1981.

Hetaandeelvandedagprijsverschillenindeprijsvariantie
overeenvijfwekelijkseaanvoerperiodebedroeggemiddeld ca.70%.
Naastperiodenmeteengrotefluctuatie indagprijzen,b.v.periode
3en7kwamenerookmeteenrelatief constantprijsniveauvoor,
b.v.periode5en6.Ookbij eenrelatief constantdagprijsniveau
istochnogaltijd ca.60%vandetotaleprijsvariantieineen
vijfwekelijkseaanvoerperiodegebondenaandagprijsverschillen.
Perweekbeschouwdwashetaandeelvandedagprijsverschillenin
deprijsvariantieaanzienlijkkleiner,daaroverkortereperiodendeprijsstabiliteit indemarkt overhetalgemeen toeneemt.
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Defase-variabelenblekengemiddeld ca.5%vandeprijsvariantieover eenvijfwekelijkseperiodeteverklaren.Het fase-effect
vormtdaarmeeeenbelangrijke factor terverklaringvandeprijsverschillen tussenpartijen.De individuele tuinder opveiling
"Westland"kanviapartijgrootte invloeduitoefenenopdevolgorde
vanveilen.Departijspecifiekekenmerkenverklaardengemiddeld
12,5%vandeprijsvariantie.Ondankshetbeperkteaandeelvande
partijspecifiekekenmerken indeprijsverschillentussenpartijen
over langeretermijn,kandeindividuele tuinder opbasisvaneen
systematischkwaliteitsbeleid eenbelangrijk prijsvoordeelbehalen.
Eenresterend gedeeltevangemiddeld 12,5%bleekonverklaarbaar.Niet inhetmodelopgenomenfactorenondermeer totuiting
komend tijdensdeproduktpresentatievoordeveilingklok eneventuelenaamseffectenkunnenhierbinnennog eenrolspelen.Metname
degemiddelderijpheidvandeaangevoerdepartijkan tijdensde
presentatieredelijkwordenbeoordeeld enzeker indienopemmers
wordtaangevoerd.Inhetprijsmodel isditpartijkenmerk echter
nauwelijks opgenomenbehoudensdekeuropmerkingen "rijp"en"groen".
Hetprijseffectvanditpartijkenmerk kandanooknietwordengeschatenblijftonderdeeluitmakenvanhetniet—verklaardedeelvan
deprijsvariantie.Ditprijseffect endeaanwezigheid vannaamseffecten zullenpas indevervolgpublikatie betreffende eenvergelijking tussendeproducentenonderling aandeordekomen.
Hetprijsmodel isgeschatvoordepartijen "Tony"lesoort.
Hetontbrekenvaninformatieoverdegeplaatstekeuropmerkingen en
hetvaakgeringeaantalwaarnemingen perveildagmaakt eenbetrouwbareschattingvaneengelijkluidend prijsmodelvoordepartijen
"Tony"2esoortonmogelijk.Hetonderscheid tuss«nleen2esoort
isevenweldeeersteonderverdeling opbasisvankwaliteit.Het
bijbehorendeprijsverschilisvoordeindividuele tuinder eenbelangrijkefactor inhetproduktbeleid.Voorafgaandeaandebesprekingvandekwaliteitsverschillen binnendeIesoortwordtdaarom
indeeerstvolgendeparagraaf opbasisvangeaggregeerde cijfers
eersthetprijsverschil tussenIeen2esoort aandeordegesteld.
1.
2.
3.
4.

Achtereenvolgens zalnuwordenbesproken:
prijsverschil tussenleen2esoort;
dagprijsverschillenenfase-effect;
prijseffectenvanaanvoergegevens;
prijseffectenvankeuropmerkingen.

4.2 Prijsverschil tussen le en 2e soort
Hetonderscheid in Ieen2esoort isbinnendevariëteithet
belangrijkste indelingscriterium,Trosanjers zijnvande 2esoort
indienerper takteweinigbloemknoppen aanwezig zijn (=telicht)
ofdatdetakopbouwafwijktvandegebruikelijke eisen,b.v.krom,
doorwas.Inprincipemoet zowel Ieals2esoortvrij zijnvanziektenenplagen.
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Aanvoer 2esoortisoverwegend afkomstigvanNederlandseproducenten.Intabel4.2 isdestuksaanvoer endegemiddeldeprijs
peraanvoerperiodegepresenteerd.

Tabel4.2 Stuksaanvoer engemiddeldeprijs (ct/tak)vandeNederlandseaanvoervandetrosanjervariëteit"Tony"opde
bloemenveiling "Westland"ingedeeld naar leen2esoort
Aa n v o e r p e r i o d e

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

maart/april
mei/juni
juni/juli
augustus/sept.
september/okt.
november/december
ja n u a ri / f e b r u a r i

Ie soort

1981
1981
1981
1981
1981
1981
1982

2e s o o r t

stuks

gem.
prijs

stuks

gem.
prijs

396.21Q
751.990
T. 956.120
2,471.030
977.060
260.570
220.100

37,8
40,1
22,3
23,7
34,8
39,7
35,5

161.430
61.380
61.370
247.700
75,830
66.060
29.220

14,3
17,2
11,0
12,2
20,0
9,9
16,5

Hetpercentage 2esoortfluctueerdevan3tot29%vandetotaleaanvoer.Inhetwinterhalfjaar (november t/m april)ligthet
percentage 2esoorthoger.Teneersteomdateengrootaantaltuindersindeloopvandittijdvakde teeltbeëindigen,hetgeenin
hetalgemeengepaard gaatmet eenaanzienlijke aanvoervande2e
soort.Tentweedeomdatdegroeiomstandighedengegevende lage
lichtintensiteit ongunstig zijn,waardoor de gewasontwikkeling
stagneert.Hetpercentage 2esoortinhet zomerhalfjaar (meit/m
juli)wordtdaarentegengedruktdoorhetinproduktiekomenvan
nieuweaanplant,dieindeeerstesnedenauwelijks 2esoortople—
verd.
Debeoordeling ofhetproduktalsIeof2esoortwordtgeveild
isaande tuinder.Hetgroteprijsverschil tussenbeidekwaliteitsklassenleidtertoedatdeverhouding leen2esoorteenbelangrijkeinvloeduitoefentopdegemiddeldeprijsper tuinder.Het
sorteer-enaanvoerbeleid vande tuinder iszodoende eenfactor
vanbelang indeuiteindelijke geldopbrengstperm2.
Hetclassificerenvantrosanjersals 2esoortvindtoverwegendplaatsopbasisvanhet telicht zijnvande takken.Gezien
hetfluctuerend takgewichtgedurendehet jaarverdienthetvoor een
goedeprijsvergelijking tussenIeen2esoortdevoorkeur eenvaste
gewichtsklassebinnendeIesoort alsvergelijkingsmaatstaf tenemen.M.u.v.deaanvoerperiodemei/juni laghet zwaartepuntvande
Nederlandse aanvoer Iesoortbijdepartijenmet 16bossenper
doos.Metdezeklassealsreferentiepuntistabel4.3opgesteld,
22

Tabel4.3 Degemiddeldeprijs (ct/tak)per aanvoerperiodevande
"Tony"-aanvoer Iesoortmet 16Bossenperdoosenvan
de"Tony"-aanvoer 2esoort
Periodenr.

1

Gem.prijs2esoort
14,3 17,2 11,0 12,2 20,0 9,9 16,5
Gem.prijs Iesoortvan
departijenmet 16bossen
/doos
39,6 37,8 20,8 23,8 34,0 37,8 34,5

Deprijsvande2esoortligtglobaalop50%vandievande
gangbaregewichtsklassevandeIesoort.Eenduidelijkeuitzonderingvormdedeperiodemaart/aprilennovember/december,Inbeide
periodenmoetrekeningwordengehoudenmetdeaanwezigheid van
Israëlischprodukt.Metnameindeperiodenovember/december19.81,
waarineenrelatief grotehoeveelheid Israëlischproduktvanmatige
kwaliteit isgeveild,isdaardoordeprijsvande2esoortextra
gedrukt.Daarkwamindeperiodenovember/december 198J nogbij
daterdoor eenstrengevorstperiode inéénvandevijfwekeneen
grotedoordraaivanaanvoer 2esoortplaatsvond.
Deprijsreductievanglobaal 50%doorprodukt als 2esoort te
classificerenzetdeproducentaan tothet zolangmogelijkuitstellenvandezebeslissing.Metnameuithetkwaliteitsonderzoek komt
duidelijknaarvoren,datvele tuindersdoordecombinatiemet
zwaardere takkenofdoormeer takkenperbostochpartijenalsIe
soortblijvenaanvoeren.Bijdebesprekingvandeprijseffecten
vankeuropmerkingen zalwordennagegaan,inhoeverreveilenals
Iesoortmetkeuropmerking quaprijszettinggelijk isaanveilen
als 2esoort.

4.3 Dagprijsverschillen en fase-effect
4.3.1 Dagprijsverschillen
Demacro-factorenkomenineenveiling totuiting inprijsverschillen tussendeveildagenenprijsverschillenindeloop
vandedag.Devariatieindegemiddeldedagprijsvindthaaroorzaakindevoortdurendeveranderendemarktsituatie.Zowelvraag—
alsaanbodszijdebrengendezeprijsschommelingenteweeg.Welke
factorenhetgemiddeldedagprijs-niveauuiteindelijkhebbenbepaald
staatinditprojectonderdeelniet terdiscussie.Ineenanalyse
vande trosanjermarkt,eventueelnogverder toegespitst opdetrosanjervariëteit"Tony",kandezevraagstelling naderwordenuitgewerkt.Indezepublikatiewordtvolstaanmethetvastleggenvan
hetdagprijsniveauzoalsdatopdebetreffendeveildag isgerealiseerd.Uithettemperatuursverloopgedurendedediverseaanvoer—
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periodenendeontwikkelingvandeaangebodenhoeveelhedenkanglobaalwordengeconcludeerd datweersomstandigheden enaanbodsgrootte
eenduidelijkprijsinvloed uitoefenen.
Inhetonderzoekverslag zijndeschattingenvanhetdagprijsniveauperaanvoerperiode ingrafischevormweergegeven.Deze
schattingenvanhetgemiddeldedagprijsniveauperpartij zijngecorrigeerdvoor toevalligeverschuivingen inkwaliteit perveildag.
Tenminstevoor zoverdezeverschuivingen indeaanvoergegevens en
keuropmerkingenperpartijvoldoende totuitdrukking komen.Opgemerktmoetnogworden,datmetdeze schattingvanhetdagprijsniveaugeenzuivereschattingvandeinparagraaf 2.3 theoretischgesteldebasisprijs,P wordtverkregen.Afhankelijkvanhetprijsverloop gedurendedeveildagvindtnamelijk eenonder-ofoverschattingvandeevenwichtsprijsplaats.Eensystematischprijsverschil tussendedagenvandeweekkonnietwordenvastgesteld.
4.3.2 Fase-effect
Bijaanvoervan 10ofmeer partijenperveildag ishetprijsverloopperdaggeschat.Inhetonderzoekverslag zijndeschattingenvanhetprijsverloopvoordedaarvoor inaanmerking komende
veildageningrafischevormgepresenteerd.Hetgemiddeld prijsverloopper aanvoerperiode isgegeven intabel4.4.

Tabel4.4 Hetaantaldagenmet eenschattingvanhetfase-effect,
hetgemiddeldefase-effect perperiode inct/bosende
bijbehorende standaardfoutvoor allepartijenenvoor
uitsluitend Israëlischepartijen
Ned.+Isr.partijen Uitsluitend Isr.partijen

Aanvoerperiode:

aan- gemidd. st.fout aan- gemidd. st.fout
tal (ct/bos) (ct/bos) tal (ct/bos) (ct/bos)
1.maart/april
2.mei/juni
3.juni/juli
4.aug./sept.
5.sept./okt.
6.nov./dec.
7.jan./febr.

81
81
81
81
81
81
82

25
18
25
25
18
23
22

-7,0
-14,7
-9,2
-9,5
-8,5
-5,6
-5,0

1,6
2,9
1,3
1,1
1,9
2,7
2,1

25

-6,2

1,8

22
22

-9,4
-7,2

2,9
2,A

Voordeaanvoerperiodemaart/april,november/decemberen
januari/februariiszowelhetgemiddeldevoorhet gezamenlijke
bestandvanNederlandse enIsraëlische partijen alshetgemiddelde
vooruitsluitend deIsraëlische partijenberekend. Indeaanvoer-
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periode 1en7ishetverschil tussenbeidepartijselecties gering.
Indeaanvoerperiodenovember/december ishetverschil groterhoewelnogniet significant.Dezegrotereafwijkinghangt samenmet
deoptredendekwaliteitsverschillen tussenNederlandse enIsraëlischetrosanjers.HetIsraëlischeprodukt isindezeperiodenamelijkaanzienlijkkorter enlichterdanhetNederlandse,hetgeen
resulteert ineengrootprijsverschiltussenbeideherkomstgebieden.Devertekenende invloedvandesamenhang tussenherkomst en
fase-indeling treedt indezeaanvoerperiode sterker opdevoorgrond.
Inalleaanvoerperiodenwerd gemiddeld eenbetrouwbareprijsdaling inde loopvandeveildagvastgesteld.Hetprijsverval tussenbegin-eneindfasevanhetveilblok trosanjersbedroeg gemiddeldbijna 2ct/tak.Indewinterperiodewashetgemiddeldprijsvervalkleiner.Gegevenditprijsvervalkanworden geconstateerd
datelkeopdeveilvolgorde ingrijpendeprocedure tevensconsequentiesheeftvoordeprijsperpartij.
Eenverklaringvoorditprijsverschijnselkanworden gevonden
indeaanwezigheidvanrisicomijdend gedrag.Doorhetontbreken
vaninzicht indemarktvoorafgaande aanengedurendehetveilen
bestaat erbijdekopers onzekerheid overdevraag inhoeverre zij
hetbeoogdekwantumproduktookdaadwerkelijk kunneninkopen.Met
hetbiedenvaneenhogereprijs inheteerstegedeeltevandeveildagwordtdeminimalebenodigdehoeveelheid veiliggesteld,waarna
verdereaanvulling tegeneenlagerprijsniveauplaatsvindt.Hiermedewordt infeiteeenuitputtingvanhet zogenaamdekoperssurplusgerealiseerd.Indepublikatiebetreffendehet inkoopgedrag
zalhieropnognaderwordeningegaan.
Bovenstaandeverklaring isalgemeengeldendvoor alleopde
veilinggehanteerdeproduktblokken.Mogelijk ishetprijseffect
binnenhetproduktblok trosanjersnogversterkt,doordatditblok
als laatsteisgeveild.Het laatstgeveildeproduktblok istevens
extragevoeligvoorhetvertrekvankopersuitdeveiling.
Despreiding indegeschatte fase-effectenperveildagwas
groot.Regelmatigkondenerookveildagenmet eenstijgend prijsverloopwordenvastgesteld.M.a.w.ondankshetrisicomijdendgedragwerd opdezeveildagendeprijsopeen telaagniveauingezet,waarnaindeloopvandeveiling eenaanpassingnaar een
hogerniveauplaatsvond.
Inhoeverrehetfase-effectperveildagwordtbeïnvloeddoor
hetdagprijsniveauvandevoorafgaandedag eneventvieelanticipeert
ophetprijsniveauvandevolgendedag staatgegeven indevolgende
regressievergelijking:
fase-effect=-8,4+0,20 (Pt -P^,)+0,05 (P t + ] -Pfc)
(ct/bos)
n = 156

R 2= 0,25
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Indezevergelijking isdeprijsveranderingmetdevoorgaandeendevolgendedagalsverklarendevariabelenopgenomen.Immers
nietdeabsolutehoogtedochhetverschilmetdevoorgaande ofvolgendedagkanderichtingvanhetprijsverloopbeïnvloeden.Uitde
correlatie-coëfficiënttussen (P -P..,)en (P...- P..)kanwordenafgeleid,datergeenbetrouwbaarverband tussenbeidevariabelenbestaat.Dezeconclusie stemtovereenmetderesultatenvan
eenspectraalanalyse opdagprijzenvangroentenveilingen (Burley,
1968).Deprijsschommelingenvandag totdagblijken inhetalgemeenonvoorspelbaar tezijn.
Hetprijsverschilmetdevoorgaandedagheefteenzeerbetrouwbareinvloedophetprijsverloop.Deveronderstelling isdus
juistdatgegevendeonzekerheid bijaanvangvandeveilingde
prijszetting zichrichtnaardevoorafgaandeveildag.Eenbetrouwbaarverbandmetdeprijsverandering t.o.v.devolgendedagkon
nietwordenvastgesteld.Uithetprijsverloopkandusgeenbetrouwbareindicatiewordenverkregenomtrenthetprijsniveauvandevolgendedag.

4.4.Prijseffeeten van aanvoergegevens
4.4.1 Partijgrootte
Invijfvandezevenaanvoerperiodenkangeenprijseffect
vandepartijgroottewordenvastgesteld.Eenbetrouwbaar negatief
prijseffectwerdgeconstateerd indeaanvoerperiodenjuni/julien
augustus/september.M.a.w.bijhetdirect achter elkaarveilen
vangroteenkleinepartijenbrachtendekleinepartijengemiddeld
eenhogereprijsop.Kwaliteitsverschil tussengroteenkleine
partijenwerdnietvastgesteld,zodatdeoorzaken inhetverkoopsysteem zelfmoetenwordengevonden.
Geziendeaardvandebetrokken tijdvakkenhoudtditprijseffectmogelijkverbandmethetgesplitstverkopenvanpartijen.
Teneindedelengtevandeveilduurbeperkt tehoudenwordt inhet
hoogseizoendeveilsnelheid opgevoerddoorhetminimaalaantal
aangekochte eenhedenperkoopje teverhogen.Voortswordtregelmatignahetderdeofvierdekoopjeuitééngrotepartijhet resterendegedeeltealslaatstekoopje ingezet.Inbeidegevallen
wordendekleinerekopersonderhetkoperspubliek geheelofgedeeltelijkbuitengesloten.Dezekoperscategorie ishierdoor sterker
aangewezenopdekleinepartijenofopgrotepartijen,diedoorde
veilingmeester zonderbeperkingen inhet aantal eenhedenperkoopje
wordenaangeboden.
4.4.2 Hetaantalbossenpereenheid
Hetaantalbossenperdoosisbijeenjuistevullingvande
anjerdozeneenbetrouwbare indicatorvoorde zwaartevanhetaangevoerdeprodukt.Ditblijkt ookuitdehoge intercorrelatiemet
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dekeuropmerkingen"licht"en"lichter"enmetde tuindersopmerking "harttak".Bijaanvoerper emmer (inde onderzoekperiode
uitsluitendvoorIsraëlischprodukt)werd eenconstantaantalvan
15bossenperemmeraangehouden.Voor Israëlischproduktkanop
basisvanditpartij-gegevendusgeenprijseffectwordengeschat.
De inbijlage4gepresenteerdeprijsflexibiliteitenhebbenzodoendealleenbetrekking opdeNederlandse "Tony"-partijenvan
3ofmeerdozen.Deprijsflexibiliteitvanhetaantalbossenper
doosgeeftaanmetwelkpercentagedeprijsverandertbijeengegevenprocentueleverandering inhetaantalbossenperdoos.Daar
bosgewichtenhetaantalbossenperdooseensterk lineairverbandvertonenmaghierbijbenaderingdeprijsflexibiliteitvan
hetbosgewichtwordengelezen.
Uitdehogesignificantievandeprijsreactie-coëfficiënten
kanwordenafgeleid,daterduidelijkopgewichtwordtingekocht.
Overigenskanhierbijnietdevraagwordenbeantwoord, inhoeverre
ditprijseffect zuiverhetgevolg isvanhetopdeklokgepresenteerdeaantalbossen ineendoosofdatwordt ingekocht opheteigenoordeelomtrentdezwaartevandegepresenteerdemonsterbos.
Naarverwachting zaleencombinatievanbeideinformatiebronnen
wordengebruikt,temeerdaarnietelkeinkoper eenevengoed zicht
heeftophetgeenvoordeklokwordtgetoond.
Deprijsflexibiliteitenberekend uitde schattingenvoorde
selectieNederlandsepartijen zonderkeuropmerkingenblijkenin
hetalgemeenhoger teliggen.Inclusief partijenmetdekeuropmerkingen"licht"en"lichter"wordtdeprijsinvloedvanhetaantal
bossenperdoosenigszinsafgevlakt.Dehoogtevandeprijsflexibiliteituitdepartijselectieszonderkeuropmerkingengevenzodoendeeenzuiverderbeeldvandeprijsinvloed vanditpartijgegeven.
Deverschillen inprijsflexibiliteitentussendeaanvoerperiodenzijngrotendeels terug tevoeren totdeverschillen insamenstellingvandeaanvoernaar takgewicht.Indeperiode 1,6en7
moetrekeningwordengehoudenmetdeaanwezigheid vanaanbodvan
Israëlischprodukt.Deverschillen ingemiddeldeprijsflexibiliteit inhetzomerseizoen (meit/m oktober)hangendeelssamenmet
verschil inprijsniveau indebetrokkenaanvoerperioden.Voorde
aanvoerperiodenmei/juni enjuni/juli treedtdaarbijnog enigeonderschatting opalsgevolgvandeaanwezigheid vandevariabele
"harttak"inhetprijsmodel.Bijeengemiddeld prijsniveaugedurendehet zomerseizoenvanca.25ct/takvoorpartijenmet 16bossen
perdooskandeprijsflexibiliteitglobaalop-0,4gesteldworden.
4.4.3 Deopmerking "harttak"
Harttakkenvertegenwoordigen eenextra zware gewichtsklasse
indetrosanjeraanvoer,afkomstigvande Iesnedevaneenniet-getopttrosanjergewas.Voordezeextrazwaregewichtsklasse zijnde
inkopersbereid eenaanzienlijkhogereprijs tebetalen.Hetprijseffectvanharttakkenkonenkelinde laatsteaanvoerweekvande
2eperiodeeninde3eperiodewordenvastgesteld.Deenkelepar27

tijenmetdezeopmerking inde4eperiode zijnvanwegehungeringe
aantalbuitendepartijselectievoordezeperiode gehouden.Degeschatteprijsverhoging indeweekvan 1t/m 5juni 1981bedroeg
37,9ct/bos (t-waarde=2,6).Inde3eperiodebleekhetprijseffectafhankelijkvanhetheersendedagprijsniveauvolgensdevolgendevergelijking:
prijseffectharttakken (ct/bos)= 33,3+0,085 (dagprijs)
Ditprijsverhogendeeffectkomtophetprijseffect,datreeds
gebondenisaanhetaantalbossen ineendoos.Hetgemiddeld aantalharttakken ineendoosbedroeg ca.80tegengemiddeld 150takkenperdoosvoordeoverige "Tony"-aanvoer Iesoort.Opgrond
hiervanontstaatreedseenprijsverhogingvanca.4ct/tak.Het
gecumuleerdeprijseffectbijeengemiddeld prijsniveauvan 25et/
takbedraagtdanca.9,5 ct/tak.
4.4.4 Deopmerking "jonggewas"
Deopmerking "jong gewas" doorde tuindergeplaatstbijde
aangevoerdepartij,wordtookmedegedeeld aanhetkoperspubliek.
Indeperiodemaart/aprilwashetaantalpartijenmetdezeopmerkingdermategering,datbetreffendedummy-variabelenietinhet
prijsmodel isopgenomen.Hetweglatenvandezeaanduiding doorhet
merendeelvandeproducentengeeftreedsaandatergeenpositief
prijseffectvanwordtverwacht.Intabel4.5 staatvoordeoverige
periodenhetgeschatteprijseffectgegeven.

Tabel4.5 Deprijsreactie-coëffici'éntenendebijbehorende t-waardevandeopmerking "jonggewas"voordeselectieNederlandsepartijen
Periodenr.

2 1)

3

4

5

6

7

Aantalpartijen
waarvanmet opmerking
"jonggewas"
Prijsreactie-coëfficiënt
(ct/bos)
t-waarde

273

685

762

365

120

102

14

77

277

157

34

23

27,0

11,8

18,4

2,0

3,7

8,7

4,4
1,5

6,6
0,7

0,3
0,1

1)

Betreftalleendeopmerkingengeplaatst indeperiode 1t/m
5juni 1981.Voordienwerd indeaanvoer slechtséénproducentmetdeopmerking "jonggewas"aangetroffen.

Eenbetrouwbaar prijseffectvandeopmerking "jonggewas"kon
enkelinhetzomerhalfjaarwordenvastgesteld.Degemiddeldeprijsverhogingbedroeg ca.7,5%t.o.v.hetheersendedagprijsniveau.Dat
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met name de opmerking zelf indicatief is bleek uit het sterk significante prijseffect van de dummy-variabele bij de selectie partijen van meerjarig gewas in de perioden 3 en 4. Ook deze overigens
ten onrechte als "j°ng gewas" aangeduide partijen behaalden een
hogere prijs. Vanaf periode 5 (okt.) kon geen betrouwbaar prijseffect worden geconstateerd.
Met uitzondering van het takgewicht zijn in de aanvoer Ie
soort de kwaliteitsverschillen tussen één- enmeerjarig gewas minimaal (Kortekaas, 1983). Uit de positieve prijsreactie van de inkopers kan worden afgeleid, dat zij van mening zijn bij gelijk takgewicht met éénjarig gewas een betere kwaliteit te kopen. Buiten
het takgewicht kan hiervoor geen enkele aanwijzing worden verkregen. Indien een objectieve maatstaf van het takgewicht wordt g e hanteerd, kan de waarde van de opmerking "jong gewas" als kwaliteitsindicator worden betwijfeld.
4.4.5 Verschil in herkomst
Een tweetal effecten is hierbij onderscheiden, nl, prijseffeeten voortvloeiend uit het algemene kwaliteitsbeeld van Nederlands
en Israëlisch produkt en prijseffectenveroorzaakt door het he—
staan van een kwaliteitsimago van de individuele tuinder. Laatstgenoemd prijseffect zal in een nadere analyse per producent aan de
orde komen.
Eenmogelijk prijseffect naar herkomstgebied is direct in het
prijsmodel ingebracht. Invier van de zeven aanvoerperioden werden
op dezelfde veildag zowel Nederlandse als-Israëlische partijen g e veild. In de aanvoerperiodemei/juni betrof dit enkel de eerste
week (= de aanvoerweek voor Moederdag], In een afzonderlijke schatting voor deze week kon geen prijsverschil worden vastgesteld.
In de periode maart/april, november/'december en januari/februari werd gedurende de gehele aanvoerperiode Israëlische en Nederlandse partijen aangevoerd. Tabel 4.6 geeft de schattingen van het
prijsverschil.

Tabel 4.6 Het aantal partijen, het geschatte prijseffect voor
Israëlische partijen en de bijbehorende t-waarde voor
de selecties incl. en excl. keuropmerkingen
Partijselectie:

Incl. keuropmerk.

Aanvoerperiode:

maart/ nov./
april dec.

Aantal partijen
w.v. Israëlisch
Prijsreactie—coëfficiënt (ct/bos)
t-waarde

jan./
febr.

excl=

keuropmerk.

maart/f'nov,/
april dec.

jan./
febr.

395
275

522
450

500
376

154
66

461
369

13,0 -82,4
3,8 -12,6

25,9
7,1

15,7
4,0

-91,0
- 9,1

25,3
6,4

659
483
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Inelkvandedrieaanvoerperiodenkoneensterkbetrouwbaar
prijseffectwordenvastgesteld.Degemiddeldeprijsper Israëlische
partijlagindeaanvoerperiodenovember/december 1981ruim 8et/
taklager.Indeperiodemaart/april 1981 enjanuari/februari 1982
werd gemiddeld eenresp. 1,5 en2,5 ct/takhogereprijsbetaald.
Uitdezeprijseffectenkanwordenafgeleid,dathetkoperspubliek
indeperiodenovember/december 1981hetIsraëlischeproduktkwalitatiefaanzienlijk lagerwaardeerde.Metnametakgewichtenlengte
vandeIsraëlische trosanjerswarenindezeperiode t.o.v.deNederlandsetrosanjersresp.lichter enkorter.
HethogereprijsniveauvanIsraëlischprodukt indeperiode
maart/april 1981 enjanuari/februari1982geefteenhogerekoperswaardering aan.Hetkwaliteitsonderzoekweesuit,datinbeide
aanvoerperiodendeverschillen intakgewicht enlengtekleinzijn.
Evenminkondenverschillen inbloeibaarheid enhoudbaarheid worden
vastgesteld.Alleennaaruniformiteitbinnendeboszowelnaar
rijpheid alsinlengtewarendeIsraëlischepartijenbeter.De lagerekwaliteitswaardering kandanookobjectief gezienenkelop
laatstgenoemd kwaliteitskenmerk zijngebaseerd.

4.5 Prijseffecten van keuropmerkingen
Dekeuropmerkingen "licht"of "lichter"wordenverreweghet
meestgeplaatst.BeidekeuropmerkingenvertoondenbijNederlandse
partijeneennauwe samenhangmethetaantalbossenperdoos.Voor
Israëlischepartijenmet eenconstantaantalbossenper emmergold
dituiteraard niet.HetgeschatteprijseffectvoorNederlandsepartijenkanzodoendewordenvertekend doorintercorrelatie.
Deoverigekeuropmerkingenvertoondengeensamenhangmetpartijgrootteenhetaantal takkenperdoos.Evenminwas sprakevan
eensamenhangmetdefase-indeling.Debijbehorendeprijseffecten
kondenzodoendeonafhankelijkvanbovengenoemdevariabelenworden
geschat.Medegezienhetfeit,datsommigekeuropmerkingenpraktischuitsluitend Israëlischproduktbetrof (b.v.de opmerkingen
"kort","kaal","slap","legebloem")zijndeprijseffectenvoor
beideherkomstgebiedenafzonderlijkgeschat.
Inbijlage5zijndegeschatteprijsreactie-coëfficiëntenvoor
Nederlandsepartijenvan3enmeer eenhedenper aanvoerperiodegepresenteerd.Metuitzonderingvandeaanvoerperiodenovember/decemberisdeprijsdalingvoordeopmerking "licht"groterdanvoorde
opmerking "lichter".Gemiddeld overdegeheleonderzoekperiodebedroegditverschil0,8ct/tak.
Evenalsbijhetprijseffectvanhetaantalbossenperdoos
moetookhier onderscheidwordengemaakt tussenhetwinter-enzomerhalfjaar.Degrotereprijsreactiesindeaanvoerperiode 1en6
wordenmedeveroorzaaktdoordeaanwezigheid vanIsraëlischprodukt.Derelatiefgroteprijsdaling indeaanvoerperiodemei/juni
hangt samenmethetgemiddeld zwaardereprodukt indezeperiode.
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Dekeuropmerkingen "licht"en"lichter"krijgeninditgemiddeld
zwaarderepakketeenextranegatieveklank.
Globaalbedraagtdeprijsdalingvanbeideopmerkingenca.10%
vanhetdagprijsniveau.Gemiddeldhebbendezepartijenca. 18bossenperdoos.Degecumuleerdeprijsverlagingvankeuropmerkingen
enhetlageregemiddelde aantalbossenperdoosbedraagtdant.o.v.
destandaardgewichtsklassevan 16bossenperdoos ca.15%.
Hetprijsverschilmetpartijenvande 2esoortbedraagtca.
50%.Afhankelijkvandekans,datdepartijdaadwerkelijk debetreffendekeuropmerkingkrijgt toebedeeld enhetpercentagete
lichtetakken,dieoverigensookonderlingnauwverweven zijn,kan
degeldopbrengstvandeaanvoernuwordengemaximaliseerd.Demeerkostenvoorheteventueelnoodzakelijk gescheidenaanvoervan Ie
en2esoortmoetenhierbijuiteraard eveneenswordenbetrokken.
Inhetalgemeenkanwordengesteld,datbijeenkleinpercentagelichtetakkenhetsorterenengescheidenaanvoerenalsnel
voordeliger zalzijn.Immershei;risicovaneenkeuropmerkingmet
debijbehorendeprijsverlagingvoordegehelepartij isdanonevenrediggroot.Indiengemiddeld 3vande 10takken ineenbos
telichtzijn,zalgescheidenaanvoerenofals Iesoortmetkeuropmerking eengelijkegeldopbrengst geven.Bijeenpercentage
lichtetakkenvanmeerdan30%isaanvoer als Iesoortmetkeuropmerking infeitevoordeliger.Andereoverwegingen,b.v,dekeuropmerking 2esoort,zullende tuinder ervanmoetenweerhoudenom
dit tochtedoen.
De schattingvoordekeuropmerkingen "licht"en"lichter"bij
Israëlischepartijen staangegeven inbijlage 6,Eentweetalpartijselectiesisonderscheiden,t.w.:partijenvanJof 2emmersen
partijenvan3enmeeremmers-.
DeschattingenvoordeprijsdalingenvoorgelijkluidendeopmerkingenbijIsraëlischepartijen liggenhogerdanbijNederlandse.Hetontbrekenvaneentweedemaatstafvoorde zwaartebij Israëlischepartijenligthieraan tengrondslag.ImmersbijNederlandsepartijenwordthetprijseffectvanhet takgewichtverdeeld
over tweevariabelen tegenbijIsraëlischepartijenmaar ëên.
Eensystematischverschil inprijseffect tussenbeideopmerkingenisbijIsraëlischepartijennietaanwezig.Opvallend iswel
deindemeestegevallenkleinereprijsdalingenvoorbeidekeuropmerkingenindepartijselectievan1of 2emmers,Inhoeverre
hieraanverschillen inkoperspubliek tengrondslag liggen,zalin
deanalysevanhetinkoopgedragnognaderwordenbeschouwd.
Deaardvandeoverigekeuropmerkingen isvaak sterkperiodeenherkomstgebonden.Eenvergelijking tussenalleperiodenisdaardoornietgoedmogelijk.Ookdekwalitatieve inhoudvaneengelijkluidendeopmerkingverschilt indeloopvanhetseizoen,waarin
medehetaantalgeplaatsteopmerkingeneenrol speelt.Voor elke
keuropmerking geldt inz'n algemeenheid,dathijmoetwordengezientegendeachtergrondvandegemiddeldeproduktkwaliteitvande
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desbetreffendeperiode.Ookdenormstellingvandekeurmeesters
wordtdaaraanenigszins aangepast.Ditgevoegdbijhet somsgeringeaantalwaarnemingenperkeuropmerking,kanleiden totgrote
verschillen inprijseffectperperiodevooroverigensgelijkluidendekeuropmerkingen.Globaalbedroegdeprijsverlagingca.10%
vanhetdagprijsniveaumet eenduidelijkeuitzonderingvoordemet
spatofsmetaangetastepartijen.Voordezepartijen lagdeprijsdalingrond20%.
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5. Conclusies

Ondanksdebeperkingeninhetonderzoeknaar locatie (bloemenveiling "Westland")ennaarvariëteit (trosanjervariëteit
"Tony")mogengezienhetfundamenteelgelijkekaraktervan
hetverkoopsysteemdeconclusieswordengegeneraliseerd tot
algemeengeldendvoordeafzetvantrosanjersviadebloemenveilingen.Eengelijksoortigmodel enbijbehorendeschattingsmethodekanookwordengehanteerdvoorandereproduktenop
bloemenveilingen.Doorhetopgroente-enfruitveilingengebruikelijkeblokkennaarprodukt enkwaliteitsklasse,onafhankelijkvandeindividueletuinder is-eengewijzigde aanpak
noodzakelijk.
Inhetzomerseizoen (meit/tnoktober)werd gemiddeld een
prijsdalingvanca.2ct/taktussenbegin-eneindfasevan
hetveilblok trosanjersvastgesteld. Inhetwinter-entevens
importseizoen (november t/m april)tradeveneenseenbetrouwbaregemiddeldeprijsdaling gedurendedeveildagop,echter
opeenlagerniveau.Regelmatigwerdenerechter ookveildagen
metoplopendeprijzengeconstateerd.Deonzekerheid aanhet
beginvandeveildag omtrenthetdagprijsniveaumanifesteerde
zichindebetrouwbare invloedvanhetprijsniveauvande
voorafgaandeveildag ophetdagelijksprijsverloop.
Degemiddeldeprijsdaling gedurendedeveildag gecombineerd
metdeopdebloemenveiling "Westland"toegepasteprocedure
terbepalingvandeveilvolgorderesulteerde inalleperioden
ineennadeligprijseffectvoordekleinerepartijen (minder
dan20dozen).
Zoweluitdeaanvoergegevensalsuitdekeuropmerkingenenhet
kwaliteitsonderzoek bleek,datergeenkwaliteitsverschil tussengroteenkleinepartijenbestaat.In5vande7aanvoerperiodenkongeenprijseffectvandepartijgrootteworden
vastgesteld. Indezomermaandenwerd eenbetrouwbaarnegatieveprijsreactiegeregistreerd.Mogelijk isdezereactieveroorzaaktdoorhetopvoerenvanhet aantaldozen,datperkoopjemoetwordengekocht.Inhetonderzoeknaarhet inkoopgedrag
zalhieropnaderwordeningegaan.
Hetaantalbossenperdoos,eenindicatorvoorde zwaartevan
deaangevoerde trosanjers,heefteenduidelijkeprijsirrvloed.
Degemiddeldeprijsflexibiliteitvanhet aantalbossenper
doosbedroeg—0,4.Gedurendehetimportseizoenwordtdit
prijseffect sterkbeïnvloeddoorde kwaliteitsverschillen
tussenNederlandse enIsraëlischetrosanjers.
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6.

Deopmerking "jonggewas"veroorzaakte indezomerperiodeeen
positiefprijseffectvan1,5 tot2ct/tak.Ookmeerjarige
parijenmetdezeopmerkingvertoondeneendergelijkeprijsreactie.Naar inwendigekwaliteitscriteria konevenwelgeen
verschiltussenéén-enmeerjariggewaswordenvastgesteld.
Innajaar-enwinterperiodewasgeenBetrouwbaar prijseffect
aanwezig.

7.

Harttakkenwerdenextrabetaald.Detotaleprijsverhogingbij
eengemiddeld dagprijsniveauvan 25ct/takbedroeg ca. 9,5
ct/tak.

8.

Hetgemiddeldeprijsverschil tussenpartijenvanNederlandse
enIsraëlischeherkomstwassterkafhankelijkvanhet tijdstipgedurendehet importseizoen.Indeperiodenovember/decemberbehaaldendeNederlandsepartijeneenaanzienlijk
hogereprijs (ruim8ct/tak).DeIsraëlischetrosanjers zijn
indit tijdvakkorter enlichterdandeNederlandse.
DeIsraëlischepartijenscoordenindetijdvakkenmaart/april
1981enjanuarï/februariT982hogerresp,1,5en2,5ct/tak.
Buitendegeconstateerde grotereuniformiteit inrijpheid en
lengtevandeIsraëlischebossenbestondenergeenkwaliteitsverschillen,diedezesystematischeprijsverhogingkonden
rechtvaardigen.

9.

Hetmerendeelvandekeuropmerkingenbetrofdezwaartevan
hetprodukt t.w. "licht"en"lichter"*Beideopmerkingenbij
Nederlandsepartijengaveneenprijsreductievan2tot3et/
tak,waarbijdeopmerking "lichter"ietsmindernegatief
scoordedan"licht".
Inhetalgemeenwarendeprijsreductiesvangelijkluidende
opmerkingenbijIsraëlischepartijengroter (ca» 4ct/tak)^.
Ditmoet evenwelwordentoegeschrevenaanhetontbrekenvan
eentweedeindicatorvoorde zwaartezoalshetaantalbossen
perdoosdatwasvoorNederlandsepartijen,

10. Deoverigekeuropmerkingenwisseldenperperiodeenperherkomstgebiedvansamenstelling.Globaalbedroegdeprijsreductieca.10%vanhetdagprijsniveaumet eenduidelijkeuitzonderingvoordedoor"spat"en"smet"aangetastepartijen.Hiervoor lagdeprijsdaling rond 20X.
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Bijlagen 1t/m 6

Bijlage 1 Het gehanteerde prijsmodel

Y^ =Na +X.b +X„ c+X d + e„
t
d
i

p

t

Y - afhankelijke variabele van gemiddelde prijzen per partij in et./bos
(t- 1,2

n)

N • niveau-variabele
X,=matrixvanveildagen, uitgedrukt in dummy-variabelen
X,=matrixvan fase-variabelen 1)per veildag
X =matrixvan partijspecifieke kenmerken
a = constante
b, cend=vectoren vanprijsreactie-coëfficiënten
e = residu-vector 2)

1)

Per veildag isde fase-variabele alsvolgt opgebouwd: Op basis vanhet aantal aangevoerde partijenvan 3ofmeer eenhedenwerd indevolgorde van
veilen perveildag een driedeling aangebracht. Aan begin—,midden— en eindfasevan deveildag werd resp.dewaarde -1,0 en 1 toegekend.

2)

Gezienhet volgtijdelijk karakter van het veilproces is rekening gehouden
met de aanwezigheid van autocorrelatie. Daarnaast treedt in afhankelijkheid van deverklarende variabelen heteroscedasticiteit op.
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Bijlage 2 De samenstelling van de 15onderscheiden variabelen m.b.t.de keuropmerkingen gebaseerd op de geplaatste keuropmerkingen bij de trosanjercultivar "Tony", Ie soort
Naam variabele

Geplaatste opmerking

Naam variabele

Geplaatste opm.

1.Licht

Licht
Lichte tak
Enkele lichte

10. Spat

Spat(je)
Enkele spatje
Bladspat

takken

2. Lichter

Lichter
Wat lichter

11. Smet

Smet(je)
Enkele smetje

3.Krom

Krom
Kromme tak
Enkele kromme

12. Thrips/spint

Spint
Thrips(je)

13. Rijp

(te)rijp
Rijper
Wat rijper
Rijpe tak
Rijpteverschil

takken

4. Slap

Slap
Slapper
Slappe tak

5.Kort

Kort
Korter

34. Groen

(te)groen
Groene tak

Kaal
Kale tak

15. Overige 11

Bleke bloem
Vuile bloem
Krimpers
Eénpitters
Niet zuiver
Niet vers
Bruin blad
Vuil blad
Bladpuntje
Residu
'tWit in

6. Kaal

7.Doorwas/knopje

Doorwas
Knopje (inl

8. Verschil

Verschil (in1 bos}.
Afwijkende tak

9.Lege bloem

Lege bloem

1)
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Indien het aantal opmerkingen inde selectie partijen met 3 ofmeer eenheden per afzonderlijke variabele 4 ofminder bedroeg, isdeze categorie
keuropmerkingen indebetreffende aanvoerperiode bij de groep 'overige'
gevoegd.

Bijlage3 Enkelegegevensvaneendrietalpartijselectiesvandetrosanjercultivar"Tony",lesoort
A.Nederlandsepartijenvan3enmeereenheden
Periodenummer
Aantalpartijen
w.v.opmerking 'jonggewas'
opmerking'harttak'
metkeuropmerking
beginfase
eindfase
Partijgrootte(aantaldozen)
Gemidd.prijs/partij(ct/bos).
Aantalbossen/doos

21)
273
45
19
53
52
85
73
73
35
IA,8
18,7
371,0 396,4
14,9
13,7
176
11

685
77
100
94
224
222
20,4
234,7
13,7

762
277

365
157

120
34

102
23

-

-

-

-

241
32
10
89
98
248
56
61
242
96
28
14
16,7
13,7
20,3
14,0
238,7 346,6 403,5 360,9
15,3
15,7
16,0
15,9

B.Israëlischepartijenvan3enmeereenheden
Periodenummer
Aantalpartijen
w.v.metkeuropmerking
beginfase
eindfase
Partijgrootte (aantalemmers)
Gemidd.prijs/partij (ct/bos)
Aantalbossen/emmer

22)
483
107
126
176
7,8
382,8
15,0

133
75
35
49
9,4
459,4
15,0

275
450
81
209
62
118
91
165
6,6
7,3
67,2 344,6
15,0
16,23)

C.Israëlischepartijenvan1en2eenheden
22)

Periodenummer
Aantalpartijen
w.v.metkeuropmerking
Partijgrootte (aantalemmers)
Gemidd.prijs/partij(ct/bos)
Aantalbossen/emmer

337
150
1,4
53,0
14,0

106
59
1,3
400,5
H,l

300
269
249
99
1,4
1,3
50,2 325,1
16,1
14,9

1) Uitsluitendvoorhettijdvak 11meit/m5juni1981.
2) Uitsluitendvoorhettijdvak4t/m8mei1981.
3) Halverwegede7eperiodeishetbasiskwantumvan15bossenperemmer
gewijzigdnaar20bossen.
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Bijlage 4 Peraanvoerperiode d egemiddelde prijsflexibiliteit v a nhetaantal
bossen perdoos,det-waardev a nd ebijbehorende prijsreactie-coëfficiënten enhetaantal betrokken partijen v a neentweetal Nederlandse selecties n i . incl. enexcl. partijen met keuropmerking.
Periodenummer

1.maart/april
1981
2. mei/juni
1981
3. juni/juli
1981
4. augustus/september1981
5. september/oktober 1981
6. november/december 1981
7. januari/februari 1982

Inclusief partijenmet
keuropmerking

Exclusief partijenmet
keuropmerking

aantal gemidd.
parprijstijen flex.

aantal gemidd.
parprijs
tijen flex.

176
273
685
762
365
320
102

t-waarde

-0,10
-0,19
-0,29
-0,38
-0,26
-0,41
-0,42

-1,6
-4,1
-9,4
-13,4
-7,9
-4,1
-5,9

123
221
593
521
276
88
92

-0,20
-0,24
-0,32
-0,45
-0,29
-0,50
-0,42

t-waarde

-2,8
-3,7
-9,3
-13,2
-8,5
-4,7
-5,9

Bijlage 5 Hetaantal partijen, degemiddelde prijs endeprijsreactie-coëfficiënten v a ndekeuropmerkingen "licht" en"lichter"meth u nbijbehorende t-waarde voor Nederlandse partijen 3eenheden enmeer
Perioden!immer

1

21)
102
360,9

Aantalpartijen
Gem.prijs/partij (ct/bos)

176
371,0

273
396,4

685
234,7

762
238,7

365
346,6

120
403,5

Licht:
aantalopmerkingen
prijsreactie-coëff. (ct/bos)
t-waarde

25
-41,7
- 5,0

11
-69,2
- 4,8

15
-27,1
- 3,7

96
-21,9
- 7,2

26
-26,6
- 4,6

12
-66,4
- 3,5

2
-2)
-2)

Lichter:
aantalopmerkingen
prijsreactie-coëff.(ct/bos)
t-waarde

16
-30,5
- 3,3

24
-45,5
-4,3

49
-18,6
- 4,4

136
-15,2
- 5,8

37
-23,9
- 5,1

11
-90,2
- 5,0

2
-2)
-2)

1)
2)
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Voor tijdvak 11m e it/m13juni1981.
Vanwege gering aantal waarnemingen niet geschat.

Bijlage6 Hetaantalpartijen,degemiddeldeprijsendeprijsreactie-coëfficiëntenvandekeuropmerkingen"licht"en"lichter"methunbijbehorendet-waardevoor2Israëlischepartijselecties(a)partijen
van1of2emmersen(b)partijenvan3ofmeeremmers)
Periodenummer
Partijgrootte
Aantalpartijen
Gem.prijs/partij (ct/bos)
Licht:
aantalopmerkingen
prijsreactie-coëff.(ct/bos)
t-waarde
Lichter:
aantal opmerkingen
prijsreactie-coëff.(ct/bos)
t-waarde
1)

1

21]
a

b

a

6
b

7
a

b

a

b

335 483 106 133 300 275 269 450
353,2382,8400,5459,4250,2267,2325,1344,6
78
24 40
28 139 109
37 19
-54,5-61,8-63,4-47,8-36,1-44,2-37,4-39,6
-8,5-9,9-4,8-5,6-7,4-7,4-5,7-4,1
16
6
18
15
73
76
44
18
-20,0 -70,4 -41,3 -32,5 -30,0 -44,8 -37,6 -46,7
- 1,6 - 5,8 - 2,7 - 3,1 - 5,0 - 9,0 - 5,1 - 4,6

Voor het tijdvak 4 t/in 8 mei 1981 (de aanvoerweek voor moederdag).
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