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Vooruitlopend opdedefinitieve resultaten zijndebedrijfsuitkomsten in1987 (oogstjaar '87-'88)vandebedrijvenmet
groenteteelt indeopengrond envandefruitteeltbedrijvengeraamd.Naastnetto-bedrijfsresultaat,arbeidsopbrengst enondernemersinkomenwordendebelangrijkste kostensoortenvermeld.
Beidetakkenzagen in1987derentabiliteit opeenminder
verliesgevend niveauuitkomendan inhetslechtejaar 1986.Dat
kwamdoorhethogereprijspeilvandeprodukten (tussen 25en
30%). Ondankseenkleinereproduktieomvang ishierdooreenopbrengststijginggeraamdvancirca 20en 102voorgroente-en
fruitbedrijven.Dekostentoenamewasopdegroentebedrijven zeer
klein,enopdefruitbedrijvenmet5Xnog slechtsdehelftvande
geraamde opbrengststijging.
Voordegroenteteelt indeopengrond envoorde fruitteelt
wordt danookeenverbetering vanderentabiliteitvoorzienmet
respectievelijk 12en4procentpunten,zodat inbeidetakkenin
1987perƒ 100,-kostener 19nietdooropbrengstenwordengedekt.Het inkomenverbetertnaarverwachtingmet respectievelijk
ƒ 17.000,- (groente)enƒ 10.000,- (fruit)perondernemer.
Groenteteelt/Fruitteelt/Ramingen/Rentabiliteit/Inkomen/Nederland

Overnamevande inhoud toegestaan,mitsmet duidelijke bronvermelding.
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1. Inleiding

Het doelvanhet onderzoek,waarover inhethiernavolgende
zalworden gerapporteerd, is inzicht teverkrijgen indebedrijfseconomische resultatenvandegroenteteelt inde opengrond
en inde fruitteelt in 1987.Daaropdit tijdstipnog geenuitgewerkte LEI-boekhoudingenvandeaanhet rentabiliteits-enfinancieringsonderzoek deelnemende bedrijven beschikbaar zijn,moeten
de resultatenworden geraamd. Totdegehanteerde bronnen behoren
algemene statistische gegevens (CBSenPGFe.d.)en informaties
vandedeelnemers aanhetLEI-rentabiliteits-enfinancieringsonderzoek.
Een indrukvandeverwachte resultaten op tuinbouwbedrijven
isvan belang voorhetMinisterievanLandbouw enVisserij en
voorhet tuinbouwbedrijfsleven.
Voordegroenteteelt inde opengrond envoorde fruitteelt
isper bedrijf hetgeraamde netto-bedrijfsresultaat -zijndehet
verschil tussenopbrengsten enkosten-weergegeven. Hetnettobedrijfsresultaat istevensperƒ 100,-kostenuitgedrukt. Daarnaast isdearbeidsopbrengst enhet ondernemersinkomenperondernemervermeld. Dearbeidsopbrengst perondernemer issamengesteld
uit het netto-bedrijfsresultaatvermeerderd met de berekende
vergoeding voordehandenarbeid vandeondernemer.Het ondernemersinkomenomvat dearbeidsopbrengst vandeondernemervermeerderd met het saldovandeberekende ende betaalde rente,
alsmede deontvangen rentesubsidie.
De belangrijkste kostensoorten, deopbrengst enhetnettobedrijfsresultaat zijntenslotte ookpereenheid teeltoppervlakte
vermeld.

2. Berekeningswijze van de geraamde bedrijfsuitkomsten

De ramingen zijnuitgevoerd aandehand vandekosten-en
opbrengstenontwikkelingen die in1987tenopzichtevan 1986zijn
opgetreden. Decijfersvandebedrijfsuitkomsten in 1986hebben
hierbijmede alsuitgangspunt gediend.
Informatie isingewonnen omtrent degeldelijke opbrengsten
in1987vandegewassen (oogst 1987/88)vande deelnemende
bedrijven aanhet rentabiliteits-enfinancieringsonderzoek inde
groenteteelt indeopengrond ende fruitteelt.Tevens isinformatieverwerkt overwijzigingen inhetgrondgebruik enderooienaanplantactiviteiten. Daarnaast isindeberekeningen betrokkeneenaantal landelijke gegevens,zoalsomvang vandebeteelde
arealen,veilingaanvoeren enprijsniveausvande belangrijkste
vollegrondsgroente- enfruitgewassen (bronnen:CBSenPGF).
De ramingenvandekosten zijngebaseerd opdegemiddelde
prijsstijgingen vandeafzonderlijkekostensoorten in1987.Hierbij istevens rekening gehoudenmetveranderingen indeverbruiktehoeveelheden.
Deduurzame produktiemiddelen wordengewaardeerd opbasis
vandenieuwwaarde.Ditvormt tevenshetuitgangspunt voorde
vaststelling vandeafschrijvings-enrentekostenvandeduurzame
produktiemiddelen.
Bijdeberekening vande renteoverhet inde slijtende
duurzame produktiemiddelen geïnvesteerde vermogen iseenrentevoet van 7%aangehouden (1986 6&K). Overhet indegrondgeïnvesteerdevermogen is 2Hi% envoordevlottendemiddelen isevenals
in 1986 6të%rente berekend.Dekostenvandehandenarbeid vande
ondernemer endemeewerkende gezinsleden zijnopCAO-basis
(inclusief werkgeversaandeel indesociale lasten)gewaardeerd.
Indeberekende arbeidskosten vandeondernemer isgeenbeloning
voor leiding entoezicht opgenomen.
Zowel bijdeberekening vandekostenalsvande opbrengsten
isrekening gehoudenmetveranderingen indegemiddelde bedrijfsstructuur,waardoordeaandelenvandeverschillende kostenfactorenkunnenwijzigen.Ditheeft totgevolg datdeprocentuele kostenstijging perbedrijf kanafwijkenvandiepereenheid vanoppervlakte.Ookmet deopbrengstmutatie kandithetgeval zijn.

3. De geraamde bedrijfsuitkomsten in 1987

3.1 Groenteteelt

in de open grond 1)

Opbrengsten
In1987washetareaal groentegewassen Indeopengrondcirca8%kleinerdan in1986 (bron:CBS-mei-tellingenCBS-augustus/septembersteekproef).
Degeldswaardevandegeveildeproduktenvandeoogst
1987/88bedroeg circaeenkwartmeerdan invoorgaand seizoen.
Deze omzetstijging isvolledig toeteschrijven aanhogere prijzenvoordeprodukten.Deaanvoerdaarentegen lagopeenlager
niveau (circa8%).
Voordesectoralsgeheel betekentditeenevenaringvanhet
gemiddelde produktiepeil inkiloperha invergelijkingmethet
voorgaanseizoen.
Voorde individuelegewassenwijktde situatie somsergaf
vanditgemiddelde beeldmetbetrekking totdebehaaldeopbrengstcijfers.
Eendaling vanhetareaalvondvooralplaatsbijgewassen
alsbloemkool,knolselderij,spinazie,spruiten,tuinbonenen
peen.Deoverigegewassen blevenmeestalvrij stabiel inteeltoppervlakte (bijvoorbeeld kool),ofvertoonden eenlichtestijging
(aardbei,aspergeen prei).
De lagereaanvoervangroentebetrof demeestegroentegewassen:deteruggang vandeproduktievandebewaarprodukten (zoals
kool,peenenspruiten)wasechterhogerdanbijdemeeste "zomerM-groenten.
Deverbetering vandeprijsvormigwasbijdeverschillende
gewassenvrijalgemeen;zoweldemeeste zomergroenten alsookde
bewaarprodukten gingenvaaktegenaanzienlijkhogereprijzenvan
dehanddan inhetvoorgaandejaar.
Opgrondvanbovenstaande ontwikkelingenwordtvoorde
steekproefbedrijvenvanhet rentabiliteits-enfinancieringsonderzoek indegroenteteelt indeopengrond in1987eenstijging
vandeopbrengstgroentenverwachtvan 25%.Hierbijisuitgegaan
vaneenstabiele gemiddelde teeltoppervlakte perbedrijf.
Kosten
Opgrondvandeontwikkeling vandehoeveelheden ende prijzenvande ingezetteproduktiemiddelen istenopzichtevanhet
voorgaandejaar in1987slechtseenzeerbeperkte toenamevande
totalekostenteverwachten (1,5Z).

1)

Dedefinitieve cijfersover 1986zijnnognietbeschikbaar;
degebruikte cijfersvan 1986zijnvoorlopigvanaard.
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Voorde belangrijkste kostencategorie arbeidwordt geen
stijging verwacht. Zoweldehoeveelheid ingezette arbeid alsook
degemiddelde beloningsvoet pergewerkt uur latenmogelijk een
lichte teruggang zien.
Bij deafleveringskosten isrekening gehoudenmet een stijgingmet 12%(grotere omzet); verderworden enigekostenstijgingengeraamd bijdeduurzame produktiemiddelen (4%), bijmaterialen (1,5%)enbijdegroep overigekosten (5%).
Bedrijfsuitkomsten
Detotale bedrijfsopbrengsten (inclusief de berekende aanwas
vanvasteplantopstanden endeoverige (niet-groenten)opbrengsten)zullencirca 20%hogerzijndan in1986.
Met deverwachting van belangrijkhogere opbrengsten envrij
stabiele kostenwordt eenaanzienlijke verbetering geraamd vande
bedrijfsuitkomsten.Het gemiddeld verlieswordt geraamd op19%
vandekosten (198631%verlies).Perhagroenteteelt indeopen
grond betekent dit eenverbetering vanƒ5000,-tot eenverlies
van ruimƒ 7000,-perha.De arbeidsopbrengst enhetondernemersinkomenperondernemerworden becijferd opgemiddeld ƒ 27600,-en
ƒ 38100,- (vorigjaarƒ 1700,-respectievelijkƒ 11300,-).
Deuitkomstenvandegroentebedrijven zijnweergegeven in
bijlage 1.

3.2 Fruitteelt

1)

Opbrengsten
Devermindering vanhet areaal appelsenperenheeft zichin
1987alleen bijdeperenvoortgezet.Bijdeperenresulteerde een
nieuwe aanplant vancirca 170haeneengerooid areaalvancirca
270ha ineen-vrij beperkte -netto-afname vanhet areaalmet
2% (in 19866Z);hetperenareaal bedroeg medio 1987circa
5150ha.
Het appelareaal dat evenalsdatvandeperenjarenlang is
ingekrompen, laat in1987eindelijkeendoorbreking vandenegatievetrend zien.Oorzaak isdegrotematevan aanplantactiviteit
die tussenmedio 1986en 1987heeft plaatsgevonden:met eenaanplant van 2000habij eenbestaand areaalvancirca 15000hais
devernieuwingsgraad duidelijkgroterdanvoorheen (in 1985en
1986 1100haperjaar). In 1987 ishiermee circa eenzevendedeel
vanhet areaal appelsvernieuwd.Het gerooide areaal in 1987bedraagt circa 1850ha.Denetto-toename vanhet appelareaal bedraagt 1%.Devernieuwingstendens vandeappelbeplantingen laat

1)
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degebruikte cijfersvan 1986zijnvoorlopig vanaard.

zichookaflezen inhet feit datmeerdaneenkwart vanhethuidige areaal geplant is inde laatstedriejaren; bijdeperenbetreft dit slechts circa 10%vanhethuidigeareaal.
Deprognose vandeopbrengst fruit gemiddeld perbedrijf in
1987/88 isenerzijds gebaseerd opomzetcijfersvandeelnemers aan
het rentabiliteits-enfinancieringsonderzoek inde fruitteelt en
anderzijds opde landelijke prijs-enaanvoergegevens opdeveilingen (bronPGF).
Deproduktievanappels iscirca eenkwart lagerdan inhet
voorgaande seizoen (1986/87);deteruggang bijdeoudere rassen
(bijvoorbeeld GoldenDelicious,Coxen SchonevanBoskoop)isrelatief groter (rooiactiviteiten)danbijdenieuwe rassen (in
produktie komenvandenieuwe aanplant vande laatste jaren). In
het huidige seizoen bedraagt deproduktievanBoskoop slechtsde
helftvandievanhetvoorgaandejaar,terwijl deproduktie van
Elstarjuist dehelft groteris.
Integenstelling tothetgeenvoorappelsgeldt,wordtvoor
pereneenaanmerkelijke groei (eenderdedeel)vanhet aanbod
verwacht.DeproduktievanDoyenne duCorniceismeerdanverdubbeld tenopzichtevanhetvoorgaande jaar, zodat hetniveauvan
hethoofdrasConference -met eenniet sterkverschillend niveau
tenopzichte van 1986/87-vrijwelwordt benaderd. Ookdestoofperengeveneengrote stijging tezienmet circa50%.
Deprijsvorming vandeappelsvandeoogst 1987 ismede als
gevolg vandekleinere produktie aanmerkelijk beterdandievan
devorige oogst (circa 60%hogerprijspeil).Relatief gezien is
het prijspeil vandeoudere rassen,dat in 1986/87opeenlaag
niveau lag,sterkertoegenomendandatvandenieuwere rassen,
dat alopeenwat hogerniveau stond.Desondanks blijft erookin
1987/88eenkg-prijsverschiltussenbeidegroepen appelrassen in
hetvoordeelvandenieuwere rassen.Bijperen ligt hetgemiddeldeprijspeil ruimeenderdedeel lager;voorConference circaeen
kwart lagerenvoorDoyenneongeveerdehelft lager.
Opgrond vandeze prijs-enproduktieverwachtingenwordt een
omzetniveau geraamd voor 1987/88dat 15%hoger ligtdan inhet
voorgaande jaar.Detotale bedrijfsopbrengstenperbedrijf (inclusief berekende aanwasvanplantopstanden enoverige opbrengsten)zalcirca 11%hoger zijndan in1986/87.
Kosten
Opgrond vandeontwikkeling vandehoeveelheden ende prijzenvande ingezette produktiemiddelen istenopzichte vanhet
voorgaande jaar in 1987eentoenamevande totale kostenteverwachtenmet ruim5%perbedrijf.Uitgaandevaneenbeperkteuitbreiding vandeoppervlakte pit-ensteenvruchten gemiddeld per
bedrijf,betekent dit eenkostenstijging van4%perha.
Voordebelangrijkste kostensoort arbeidwordtweinig verandering inhet kostenniveau perbedrijf verwacht; degemiddelde
arbeidskosten peruur blijvenongewijzigd enookde inzetvanarbeid zal-perha-nauwelijks groterzijn.
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Verhogingentredenwelop indesfeervandeaflevering van
deProdukten (circa 14%perbedrijf)doordegrotere omzet,en
ook indesfeervandejaarkostenvandevaste plantopstanden
(renteenafschrijving)-circa 10%-hetgeen inbelangrijkemate
toeteschrijven isaandevernieuwingsactiviteiten gedurendede
laatstejaren.Voor 1987wordteenvoortzetting verondersteld van
deaanplantactiviteiten, zodatookdekostenvanmaterialenverder stijgen (7%per bedrijf).
Ookdejaarkostenvandegebouwen enmachinesendergelijke
stijgenalsgevolgvanenigevernieuwing vanhetproduktieapparaateneenlichteprijsstijging vandezeproduktiemiddelen (ruim
7%per bedrijf).
Voordeoverigebedrijfskostenwordt in1987weinigveranderingverwacht.
Metdezeverwachtingenvanhogereopbrengsten (11%)enhogerekosten (5,5%)zullendebedrijfsuitkomsten in1987enigszins
beterzijndan in1986.Hetgemiddeldeverlieswordtgeraamd op
19%vandekosten (1986-23%).Tochblijvendeuitkomstenophetzelfdeongunstigeniveauzoals inelkvandejarenvanaf 1984
zijnberekend (verliesomstreeks 20%vandekosten).
Perhapit-ensteenvruchten bedraagthetverlies in1987
circaƒ6000,-.
Dearbeidsopbrengst enhetondernemersinkomenperondernemer
wordenbecijferd opgemiddeld ƒ8200,-enƒ34900,- (vorigjaar
ƒ 1100,-enƒ 24800,-).
Deuitkomstenvandefruitbedrijvenzijnweergegeven inbijlage2.
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Bijlagen

Bijlage 1 Ramingvande resultatenperbedrijf,dearbeidsopbrengst enhetondernemersinkomenperondernemer inguldens indegroenteteelt inde
opengrond in1987invergelijking metde resultaten in1986 1)
Jaar
1986
Oppervlakte groente indeopengrond gemiddeld
per bedrijf (ha)
Uitkomsten
a.perbedrijf
kosten
opbrengsten
netto-bedrijfsresultaat
idemperƒ 100,-kosten
b.per ondernemer
arbeidsopbrengst
ondernemersinkomen

1987

7,36

7,36

289.300
198.300

294.000
239.600

-91.000
-31

-54.400
-19

1.700
11.300

27.600
38.100

17.800
3.100
4.200
7.400
2.700
4.100

17.500
3.300
4.300
7.500
3.100
4.300

39.300

40.000

22.400
1.000
3.500

28.100
1.000
3.500

26.900

32.600

-12.400

-7.400

2. Uitkomsten perhagroente indeopengrond
Kosten:
arbeid
rente
afschrijving
materialen
afleveringskosten
diverse kosten
Totalekosten
Opbrengsten:
groente
aanwasvaste plantopstanden
overige opbrengsten
Totale opbrengsten
Netto-bedrijfsresultaat
1) Voorlopigeuitkomsten.
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Bijlage 2 Raming vande resultaten perbedrijf,dearbeidsopbrengst enhetondernemersinkomenperondernemer inguldens indefruitteelt in1987
invergelijking met deresultaten in19861)
Jaar

Oppervlakte pit-en steenvruchten gemiddeld
perbedrijf (ha)
1. Uitkomsten
a.perbedrijf
kosten
opbrengsten
netto-bedrijfsresultaat
idemperƒ 100,-kosten
b.per ondernemer
arbeidsopbrengst
ondernemersinkomen

1986

1987

9,82

9,97

309.800
238.900

326.700
265.000

-70.900
-23

-61.700
-19

1.100
24.800

8.200
34.900

2. Uitkomsten perhapit-en steenvruchten
Kosten:
arbeid
rente
afschrijving
materialen
afleveringskosten
diversekosten
Totalekosten
Opbrengsten:
fruit
aanwasvasteplantopstanden
overigeopbrengsten
Totaleopbrengsten
Netto-bedrijfsresultaat
1) Voorlopigeuitkomsten.

12

10.900
4.400
4.800
4.800
3.000
3.600

10.900
4.700
5.200
5.100
3.400
3.500

31.500

32.800

16.800
5.000
2.500

19.200
4.900
2.500

24.300

26.600

-7.200

-6.200

