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Inleiding
Op 17 november 1987 promoveerde ir. L. H. G. Slangen
aan de Vakgroep Algemene Agrarische Economie van
de Landbouw Universiteit te Wageningen en geenszins
een onbekende in de Nederlandse bosbouwwereld tot
doctor in de landbouwwetenschappen op een proefschrift getiteld "De prijsvorming van hout uit het Nederlandse bos".
Het proefschrift - ondermeer verschenen in de reeks
Wageningse Economische studies van de Landbouw
Universiteit - is in grote lijnen een voortzetting, uitbreiding en verdieping van een eerder in 1984 van zijn hand
verschenen publicatie over dit onderwerp. Sinds 1970
zo schrijft Slangen zijn er veel studies gepubliceerd over
de Nederlandse bosbouw, maar daarin werd vooral aandacht geschonken aan de financiële exploïtatie-uitkomsten van bosbedrijven, het overheidsbeleid, produktie en eindverbruik van hout, de zelfvoorzieningsgraad
van ons land van hout of de beschikbaarheid van hout.
Geen aandacht - enige studentenscripties daargelaten - werd besteed aan de prijsvorming van inlands hout,
de relatie tussen prijzen, produktie en verbruik en de
factoren die vraag en aanbod beïnvloeden.
Er is, als men althans afgaat op publicaties, veel te
weinig aandacht in de bosbouw voor het bosbedrijf als
bedrijf en voor de prijsvorming op de inkoopmarkt (plantsoen) en de verkoopmarkt (bosprodukten) in de bosbouw. Hoe dit ook verder zij, het is in ieder geval verheugend dat de verkoopzijde' van het bosbedrijf zijnde de
aanbodzijde van de rondhoutmarkt in een dergelijke uitgebreide studie aan bod komt
De auteur beperkt zich in zijn proefschrift nagenoeg
uitsluitend tot de boomsoorten Pin us, Picea, Douglas en
Larix.
Opzet van de studie
Het algemeen probleem, aldus Slangen, is, dat er geen
of weinig kennis en inzicht bestaat in de prijsvorming van
hout en houtprodukten in Nederland.
Vanuit deze probleemstelling formuleert hij dan een
aantal onderzoeksvragen; waarvan de eerste twee te
weten de rol van de boseigenaren bij de prijsvorming

van rondhout en de functies, plaats en betekenis van de
rondhouthandel (waardevermeerderend) bij de doorstuwing van hout beschrijvend van aard zijn.
Om na te gaan of en hoe prijsvorming tussen boseigenaren en houthandelaren wordt beïnvloed door ontwikkelingen in de markt voor hout en houtprodukten is een
analyse van de relaties binnen deze markt nodig. De
relaties worden beschreven en geanalyseerd met behulp van een econometrisch model. Met dit model wordt
beoogd inzicht in de werking van de markt en de prijsvorming te krijgen.
De andere onderzoeksvragen concentreren zich
hoofdzakelijk op de verkoop en prijsvorming van de
partijen rondhout op bosbedrijfsniveau. Centraal staan
daarbij de factoren die invloed uitoefenen op de prijs per
m'. Een van de onderzoeksvragen en waarschijnlijk een
van de meest controversiële heeft betrekking op in de
praktijk levende meningen over de verschillen in houtverkopen wat betreft de prijs per m', partijgrootte en
dergelijke tussen Staatsbosbeheer en de overige eigenaren van bos.
Verder had het onderzoek betrekking op verschillen
tussen de prijzen van de houtsoorten, prijs en partijgrootte bij verkoop van hout, de prijs bij gunstige en
ongunstige ligging, de prijs bij goede en slechte kwaliteit
en prijzen bij verschillende verkoopwijzen van hout.
Het verloop van de prijs van rondhout voor de boseigenaar in de loop der tijd werd nagegaan aan de hand
van tijdreeksen waarbij onderscheid is gemaakt tussen
trend-, conjunctuur- en seizoenbewegingen.
Tenslotte werd het onderzoek gericht op de factoren
die het prijsverschil tussen hout op stam en geveld hout
bepalen en wordt de hoogte van de houtprijsverschillen
verklaard (bladzijde 14 en 15). De beschikbare gegevens van het verkocht inlands rondhout op bosbedrijfsniveau zijn ontleend aan de houtprijsstatistieken van het
Staatbosbeheer en het Centraal Bureau voor de Statistiek (C.B.S.).
Slangen merkt met betrekking tot deze gegevens het
volgende op (bladzijde 300).
"Deze gegevens betreffen houtverkopen op stam en
geveld. De enqueteformulieren die gebruikt worden om
bepaalde kenmerken van een partij verkocht rondhout te
registreren zijn in de loop van de tijd een aantal malen
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gewijzigd. Voorts worden in de houtprijsstatistiek van het
Staatsbosbeheer niet dezelfde gegevens verzameld als
in de houtprijsstatistiek van het C.B.S .. Het niet continu
verzamelen van bepaalde gegevens en het hanteren
van verschillende enqueteformulieren leidt tot informatieverlies. De wijzen van het verzamelen van gegevens,
de kenmerken van een partij rondhout die worden geregistreerd, alsmede de geconstateerde discontinuïteiten
wijzen er op, dat onvoldoende duidelijk is met welk doel
de gegevens worden verzameld en gepresenteerd. Omdat ook het analyseren van de gegevens tot op heden
achterwege is gebleven, is men zich ook niet bewust
geworden van de hiaten in de informatieverwerving en
-voorziening. Een belangrijke handicap bij het specificeren van een econometrisch model is de beschikbare
data geweest. De onderlinge afstemming tussen de
CBS-Maandstatistiek voor de buitenlandse handel en de
FAO-statistiek "Vearbook of Forestproduct" laat veel te
wensen over. Voorts bevatten beide statistieken dikwijls
uitschieters naar boven of beneden of breuken in de
reeksen."
Hoe dit ook zij betere gegevens met betrekking tot de
houtprijzen zijn voor openbare onderzoeksdoeleinden in
Nederland niet beschikbaar. Illustratief is in dit verband
nog de constatering op bladzijde 296 dat door de rondhouthandel geen informatie verzameld en gepubliceerd
wordt over prijzen van hout op stam. Voor het analyseren
van de factoren die typerend zijn voor de doorstuwing,
de werking van de markt en de prijsvorming van Nederlands hout en houtprodukten is een econometrisch model ontwikkeld dat start vanuit de vraag naareindprodukten zoals gezaagd hout, plaathout, papier en karton. De
wiskundige relaties tussen de variabelen in het model
zijn onderzocht met behulp van regressie-analyse, een
in de statistiek gehanteerde methode om de causale
relatie tussen twee of meer grootheden op te sporen.•
Enige onderwerpen en conclusies uit de studie
In dit onderdeel zal ik mij beperken tot die aspecten uit
het proefschrift die direct van belang zijn voor het bosbedrijf.
Slangen constateert dat de produktie (beter kan men
spreken van het aanbod) van rondhout in Nederland zich
goed laat verklaren uit een regresievergelijking waarin
zijn opgenomen de prijs op stam, een trendvariabele en
een aldus de auteur veel verklarende dummy-variabele
voor de stormen van 1972 en 1973. De dummyvariabele
is opgenomen om na te gaan of het aanbod van rondhout
in 1972 en 1973 duidelijk afwijkt van het aanbod in de
rest van de onderzoeksperiode. De trendvariabele is
opgenomen om na te gaan of er sprake is van een
trendmatige toename van het aanbod van rondhout.
Van de prijs gaat geen invloed uit op het aanbod. Het
aanbod is prijsinelastisch aldus Slangen.
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In het NEl-rapport "Een verkenning met betrekking tot
de economische problematiek van de Nederlandse bosbouw" is er in de aanbodvergelijking van uitgegaan dat
het aanbod van rondhout in enig jaar bepaald wordt door
de prijsverwachting die de boseigenaar heeft: er is aangenomen dat de boseigenaar steeds de in het volgend
jaar te verwachten prijs vergelijkt met de huidige prijs en
indien de eerste hoger lijkt te liggen zal besluiten tot
uitstel van het aanbod. Hoe hoger de verwachte prijs,
hoe lager het huidige aanbod. Een typische averechtse
aanbodreactie dus. Voor deze theorie, zo blijkt uit het
proefschrift van Slangen kan geen empirische ondersteuning gevonden worden. Mij dunkt dat de boseigenaar - organisaties als Staatsbosbeheer uitgezonderd zich bij zijn verkoopbeslissing vooral zal laten leiden
door de vraag of hij voor de financiering van zijn bosbedrijf geld nodig heeft; 9us door liquiditeitsoverwegingen.
Bij de eindkapbeslissing is verder van belang of tijdig
een herbebossingssubsidie kan worden verkregen.

a. De verklaring van de hoogte van de houtprijzen
en verschillen tussen het Staatsbosbeheer en overige
boseigenaren
Getracht is zo schrijft Slangen op bladzijde 302 de prijs
van het inlands rondhout op bosbedrijfsniveau te verklaren met partij-gebonden kenmerken en de invloed van
de wereldmarkt. Vijf populaties van partijen rondhout zijn
onderscheiden, te weten inlands rondhout als totaal, Pinus, Douglas. Lariks en Spar. In het basismodel voor de
analyse van reële prijs van inlands rondhout als totaal
zijn als verklarende variabelen opgenomen: stadium
(geveld of op stam), inhoud in de vorm van het aantal
stuks per m', kwalitei~ ligging, partijgrootte. importprijs.
trendvariabele en zogenaamde kwartaaldummy's voor
seizoeninvloeden, naaldhoutsoorten en eigendomscategorieën. Twee kenmerken, te weten, "eind kap- ofdunningshout" en de verkoopwijze "inschrijving of onderhands" zijn slechts bij een deel van de verkochte partijen
bekend. Voor deze partijen is het regressiemodel uitgebreid met de twee genoemde verklarende variabelen.
De variabelen stadium, inhoud, kwaliteit en ligging zijn
van relatief groot belang voor de prijs van inlands rondhout. Opvallend is dat bij de overige eigenaren, dat wil
zeggen niet zijnde het Staatsbosbeheer, het reële prijsverschil tussen op stam en geveld ruim f 2,- per m'
kleiner is dan bij het Staatsbosbeheer. Dit is, aldus Slangen, een gevolg van hogere prijzen op stam bij de overige eigenaren. Het prijsverschil tussen partijen van
slechte en goede kwaliteit, alsmede tussen partijen met
ongunstige en normale ligging is bij het Staatsbosbeheer
aanmerkelijk kleiner dan bij de overige eigenaren. Blijkbaar aldus Slangen zijn de slechte en ongunstige gelegen partijen bij het Staatsbosbeheer minder slecht en

ongunstig gelegen dan bij de overige eigenaren. Anders
gezegd, de kwaliteit van het rondhout en de ontsluiting
van de bospercelen zijn bij het Staatsbosbeheer beter.
De partijgrootte blijkt geen positieve invloed uit te oefenen op de prijs per m'. Wel is het aantal stammen per m'
van belang voor de prijs per m'. De invloed van de
wereldmarktprijs op de prijsvorming van inlands rondhout is gering. Tussen de importprijs en de prijs per m'
voor het inlands rondhout bestaat wel een positieve samenhang, maar het effect is klein. De gemiddelde prijselasticiteit tussen de binnenlandse rondhoutprijs op bosbedrijfsniveau en de importprijs is tussen 0,10 en 0,16;
dus inelastisch. Bij een coëfficiënt kleiner dan 1 spreekt
men in de economische wetenschap van inelasticiteit.
De trendvariabele wijst op een trendmatige daling van de
reële prijs voor inlands rondhout. In het eerste kwartaal
zijn de reële prijzen tussen de f 1,30 en de f 1,50 per m'
hoger dan het gemiddelde. De reële prijs van eindkaphout is ruimf 5,50 per m' hoger dan dievoordunningshout. Ten opzichte van onderhands brengt verkoop bij
openbare inschrijving een hogere prijs op van ongeveer
f 3,70 per m'. Partijen waarvan het bekend is of het
eindkap- dan wel dunningshout betreft en of de verkoopwijze inschrijving dan wel onderhands is, zijn over het
algemeen beter van kwaliteit en gunstiger gelegen dan
de overige partijen.
Opvallend is dat binnen het gehanteerde regressiemodel bij het Staatsbosbeheer de prijzen voor rondhout
op bosbedrijfsniveau bijna f 4,- per m'lager zijn dan die
van de overige eigenaren. Dit vindt aldus Slangen vooral
zijn oorzaak in lagere prijzen op stam voor het Staatbosbeheer ten opzichte van de overige eigenaren. Gelet op
de mate van samenhang zijn de schattingsresultaten bij
het Staatsbosbeheer beter dan bij de overige eigenaren.
Verder is zo stelt Slangen op basis van kwartaaldata
onderzocht of ertussen het Staatsbosbeheer en de overige eigenaren verschil bestaat in partijgrootte en prijs
per m' voor verkochte partijen rondhout. Het blijkt dat
voor alle houtsoorten tezamen de partijen bij het Staatsbosbeheer groter zijn dan bij de overige eigenaren. Voor
de afzonderlijke houtsoorten geldt dit eveneens, zij het
met uitzondering van de verkopen op stam van Pinus,
Douglas en overig naaldhout. Daar kan geen verschil in
partijgrootte tussen Staatsbosbeheer en overige eigenaren worden vastgesteld.
Voor de houtsoorten tezamen kan er, noch voor op
stam noch voor geveld, een prijsverschil worden vastgesteld tussen het Staatbosbeheer en de overige eigenaren. Omdat het grootste deel op stam wordt verkocht is
vooral een eventueel prijsverschil op stam van belang.
Bij verkoop op stam heeft het Staatsbosbeheer voor
geen enkele houtsoort een hogere prijs per m' dan de
overige eigenaren. Het Staatsbosbeheer heeft daaren-

tegen bij verkoop geveld voor Pinus en Lariks een hogere prijs per m' dan de overige eigenaren. Een mogelijke verklaring hiervoor, aldus Slangen, is dat het Staatsbosbeheer dunningen en partijen van minder goede
kwaliteit of toegankelijkheid relatief meer op stam verkoopt Indien dat zou zijn, dan zou het Staatsbosbeheer
juist bij verkoop van geveld hout tot aanmerkelijk hogere
prijzen moeten komen dan de overige eigenaren. Dat is
echter niet het geval. Blijkbaar, zo stelt Slangen, maakt
het Staatsbosbeheer nauwelijks of geen gebruik van
haar machtspositie als grootste boseigenaar om tot hogere prijzen voor haar produkten te komen.
Wat dit laatste betreft kan de lezer worden verwezen
naar een recent in het blad Vraag en Aanbod verschenen artikel waarin de beleidsnota houtverkoop van het
Staatsbosbeheer wordt besproken onder de veelzeggende titel "Grootste aanbieder van rondhout wil meer
greep op verkoopmarkt" (zie tevens De Houtwereld van
26 augustus 1987).
Met betrekking tot de door Slangen geconstateerde
trendmatige daling van de reële houtprijs in de periode
1970-1984 wijs ik er op, dat dit voor deze periode in haar
geheel geldt maar dat daaruit niet mag worden geconcludeerd dat in die periode geen reële prijsstijging heeft
plaatsgehad.
Een door mij op basis van het prijsindexcijfer voor de
gezinsconsumptie en het jaarlijkse prijsindexcijfer houtverkopen op stam (alle sortimenten en soorten die
Staatsbosbeheer op stam verkoopt) gehouden onderzoek over het tijdvak 1960-1985 wijst uit dat vanaf 1982
sprake is van een jaarlijkse reële houtprijsstijging. Aan
een voorspelling of die prijsstijging zich ook in de ko-·
mende jaren zal voordoen waag ik mij niet. Het NEl gaat
in zijn rapport "Een verkenning met betrekking tot de
economische problematiek van de Nederlandse bosbouw" tot het jaar 201 0 uit van een jaarlijkse reële houtprijsstijging van 1,4% bij een verwachte inflatie van 2,6%
per jaar. Een nominale stijging dus van 4% per jaar.
Slangen stelt in stelling vier bij zijn prpefschrift "De
opvatting van het NEl dat als gevolg van de - voor deze
instelling geraamde - reële stijging van de houtprijzen
met 1,4% per jaar ook de reële prijzen van inlands hout
zouden stijgen, moet als weinig realistisch van de hand

worden gewezen".
b.

Het prijsverschil tussen op stam en geveld

Getracht is, aldus Slangen, na te gaan door welke factoren het prijsverschil tussen op stam en geveld wordt
beïnvloed. De bewerkingen die liggen tussen rondhout
op stam en rondhout geveld worden in Nederland voor
een belangrijk deel uitgevoerd door rondhouthandelaren. De marge tussen de prijs op stam en geveld is hier
opgevat als het prijsverschil van rondhout in verschillende stadia van de produktiekolom, veroorzaakt door
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zowel prijsveranderingen als door veranderingen in de
goederen en diensten die worden toegevoegd.,
Twee typen rondhouthandelaren zijn te onderschei-

dens vertoont. De regressiecoëfficiënt van de trendvariabele (T in het model) was duidelijk statistisch significant
(tabellen op bladzijde 261, 264, 269 kolom cl.

den, te weten de "margin maker" en de "margin taker".
Het onderscheid tussen deze twee wordt bepaald door
de mate waarin wordt verwacht dat invloed kan worden
uitgeoefend op de prijs op stam. Van de "margin maker"
wordt aangenomen dat deze de prijs op stam kan hanteren als instumentvariabele om een bepaalde marge na
te streven. Het margegedrag van dit type rondhouthandelaar kan omschreven worden als de wijze waarop hij
reageert op een verandering in kosten van zijn handelsfuncties (inclusief de houtoogstwerkzaamheden) en gebruik maakt van de mogelijkheid om het prijsverschil
tussen twee stadia van bewerking via de prijs op stam
te beïnvloeden. Om dit margegedrag toetsbaar te maken
is een econometrisch model gespecificeerd waarbij het
prijsverschil afhankelijk wordt geacht van de loonwerktarieven, de prijs op stam en een trendvariabele. Binnen
deze typering komen de prijs op stam en het prijsverschil
tussen op stam en geveld, gelijktijdig tot stand.
Naast de "margin maker" is de figuur van de "margin
taker" getypeerd. Kenmerkend voor het marktgedrag
van de "margin taker" is dat hij zich zowel op de inkoopais op de verkoopmarkt gedraagt als een "price taker".
In afwijking van de "margin maker" wordt verondersteld
dat door concurrentie tussen de rondhouthandelaren
onderling de prijs op stam niet als een instrumentvariabele gebruikt kan worden.
'Op basis van bovengenoemde uitgangspunten zijn dan
twee economische margemodellen ontwikkeld één voor
de "margin maker" en één voor de "margin taker".
De resultaten van het tweede margemodel wijzen aldus
Slangen op een empirische ondersteuning van de opvatting dat de rondhouthandelaar overwegend optreedt
als "margin taker". De concurrentie tussen rondhouthandelaren is blijkbaar zo groot dat de individuele rondhouthandelaar niet in staat is om de prijs op stam te
hanteren als een variabele om een bepaalde marge te
realiseren. Op langere termijn gezien is er duidelijk
sprake van een afnemend prijsverschil tussen op stam
en geveld. Enerzijds is dit een gevolg van de technische
vooruitgang, anderzijds is de sterke onderlinge concurrentie tussen de rondhouthandelaren onderling hier
mede debet aan. Dit afnemend prijsverschil tussen op
stam en geveld vindt maar ten dele (alleen bij Pin us en
Spar gemeten in reële prijzen) steun in de tabel op
bladzijde 336 waar nominale en reële prijzen op stam en
geveld in de jaren 1970-1984 van de vier naaldhoutsoorten zijn vermeld. Het gehanteerde regressiemodel
geeft evenwel aan dat in de periode 1970-1984 het reële
prijsverschil tussen op stam en geveld een dalende ten26

c. Verschillen tussen houtsoorten, dunning en
eindkap, ligging, kwaliteit en verkoopwijze
Tussen de houtsoorten onderling bestaan aanzienlijke
prijsverschillen. Pin us en overig naaldhout hebben de
laagste prijs per m'. Vervolgens komt Lariks; douglas en
spar hebben de hoogste prijs per m'. Bij de meeste
houtsoorten zijn bij eindkap de verkochte partijen groter
dan bij dunningen. Zoals te verwachten was, is de prijs
voor eindkap- hoger dan voor dunningshout. Voor Pinus
en douglas is het prijsverschil tussen dunnings- en eindkaphout bij verkoop op stam aanmerkelijk groter dan bij
geveld. Bij lariks en spar is er nauwelijks een prijsverschil.
Bij de ligging van de verkochte partijen is onderscheid
gemaakt tussen normale en ongunstige ligging. Voor
Pinus, douglas, lariks en spar zijn de prijsverschillen bij
geveld tussen normale en ongunstige ligging respectievelijkf 12,-,f 17,-, f 10,- en f 11,- per m'. Bij verkoop
op stam zijn deze prijsverschillen aanzienlijk kleiner,
namelijk respectievelijkf 3,-,f 8,-,f 6,- enf 5,- perm'.
De kwaliteit (A, B of C) geeft aldus Slangen eveneens
aanleiding voor duidelijk aanwijsbare prijsverschillen.
Opvallend is dat voor het stadium geveld de prijsverschillen tussen goede en slechte kwaliteit aanmerkelijk
groter zijn dan voor het stadium op stam. Bij douglas zijn
de prijsverschillen het grootst: voor op stam is het prijsverschil tussen goede en slechte kwaliteit f 16,80 per
m', voor geveld is dat zelfs f 26,50 per m'. De verkoopwijze geeft eveneens aanleiding tot prijsverschillen. Verkoop via openbare inschrijving leidt over het algemeen
tot hogere prijzen per m' dan andere toegepaste verkoopmethoden zoals onderhandse inschrijving en verkoop uit de hand.

Naschrift
Het econometrisch onderzoek van Slangen op basis van
gegevens ontleend aan de houtprijzenstatistieken
Staatsbosbeheer en Centraal Bureau voor de Statistiek
leidt tot verrassende conclusies die zowel betrekking
hebben op de relatie tussen de binnenlandse en de
buitenlandse (wereldmarkt) prijs van hout - Slangen
constateert weinig invloed (bladzijde 306) - als op de
factoren die op bosbedrijfsniveau de binnenlandse rondhoutprijs beïnvloeden.
De conclusies wijken nogal eens af van de daaromtrent gangbare opvattingen in de bos- en houtwereld. Zij
zullen dan ook verder wel niet onbesproken blijven.

De nominale en reële prijzen op stam en geveld van Pinus. Douglas. Lariks en Spar in de periode 1970-1984 (gldim 3).
Jaar

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984

Pinus
Reeël

22
21
22
20
24
25
26
28
28
30
33
32
33
36
38

39
39
33
27
36
40
44
49
55
45
56
60
55
61
62

stam

geveld

Nominaal
op
gestam veld

22
19
19
16
17
16
15
15
15
15
15
14
14
15
15

39
36
28
21
18
25
26
27
29
22
26
26
23
25
25

27
28
20
11
24
35
35
31
42
32
37
57
40
36
41

op

47
46
41
43
55
59
60
76
86
68
75
73
89
64
85

Spar

Lariks

Douglas

Nominaal
op
gestam veld

Reeël

op
stam

geveld

27
26
17
9
17
22
20
17
22
16

47
42
35
34
38
37
35
42
45

17

35
32
37
26
34

25
17
15
16

34

ReeElI

Nominaal
op
gestam veld

op

23
19
19
11
24
27
37
36
37
34
34
40
44
47
45

46
43
40
38
50
49
61
67
64
70
73
74
71
68
71

Reeël

op

Nominaal
gestam veld

op

stam

geveld

stam

geveld

23
18
16
9
17
17
22
20
19
17
16
18
18
19
18

46
40
34
30
35
31
36
37
33
35
34
32
30
28
29

20
22
20
13
22
34
45
51
49
46
39
47
45
55
60

20
20
17
10
15
22
26
28
25
23
18
21
19
22
24

48
41
43
31
38
37
38
37
36
36
36
34
29
31
33

48
44
50
40
54
58
66
68
69
73
77

78
70
77

82

Bron: CBS Prijsstatestiek Langhout en SBB Overzicht Houtverkoop Lang 1970-1984.
- als deflator is gebruikt het prijsindexcijfer van het nationaal inkomen (1970 = 100);
- de prijs per m3 is afgerond op hele guldens.

.

Slangen, L. G. H., 1987. De prijsvorming van hout uit
het Nederlandse bos.
Proefschrijft, Landbouwuniversiteit, Wageningen, 336
p.

Ook verschenen als handelseditie:
Slangen, L. H. G., 1987. De prijsvorming van hout uit
het Nederlands bos.
Wageningse Economische Studies: 7, Landbouwuniversiteit, Pudoc, Wageningen, 336 p. ISBN 90-6754113-3.

27

