Kwartaalrapportages pluimvee – aanvullende informatie
Uitgangspunten voor de berekening van de kwartaalcijfers
Kwartaalrapportages schetsen een voortdurend actueel beeld van de economische situatie op de
primaire landbouwbedrijven. Ze zijn ontwikkeld als aanvulling op de inkomensramingen, die elk jaar in
december over het betreffende jaar in het rapport Actuele ontwikkeling van bedrijfsresultaten en
inkomens worden gepubliceerd.
Van de volgende sectoren rapporteert Agri Monitor in april, augustus en oktober de kwartaalcijfers van
respectievelijk het eerste, tweede en derde kwartaal:
- Melkveehouderij
- Vleesvarkenshouderij
- Zeugenhouderij
- Vleeskuikenhouderij
- Leghennenhouderij
- Sierteelt onder glas
- Glasgroente (halfjaarlijks, in augustus)
Eerst wordt een algemene beschrijving gegeven van de uitgangspunten voor de dierlijke sectoren en
vervolgens specifiek voor de legsector en de vleeskuikensector.

Dierlijke sectoren
In de kwartaalrapportages voor de dierlijke sectoren ligt de nadruk op de ontwikkelingen van
opbrengsten, toegerekende kosten en saldo ten opzichte van hetzelfde kwartaal in voorgaande jaren. In
de berekening wordt per sector gewerkt met een bedrijf van een bepaalde omvang. Die bedrijfsomvang
wordt wel jaarlijks aangepast aan de opgetreden schaalvergroting in de praktijk. Om de
vergelijkbaarheid te waarborgen, worden de berekende resultaten van oudere jaren dan ook met
terugwerkende kracht aangepast. De ontwikkeling is dan ook anders dan die van 'het gemiddelde
bedrijf', omdat het gemiddelde bedrijf bijna ieder jaar groter wordt, doordat vooral de kleinere bedrijven
stoppen.
De uitgangspunten voor berekeningen van de kwartaalcijfers per sector wijken iets af van de uitgangspunten
die bij de Actuele ontwikkelingen van bedrijfsresultaten en inkomens worden gehanteerd. Zo wordt er bij de
kwartaalresultaten geen rekening gehouden met de waardeverandering van de dieren op de begin en
eindbalans, maar wordt deze wel meegenomen in de jaarresultaten die het LEI publiceert. Ook de
opbrengsten en kosten van neventakken worden niet meegenomen in de kwartaalrapportages. Alle
bedragen en prijzen zijn inclusief BTW.

Legsector
De berekeningen van de kengetallen in de legsector zijn in 2008 en 2009 gebaseerd op een bedrijf met
gemiddeld 45.000 leghennen, die per jaar ruim 13 miljoen eieren leggen. Prijsschommelingen van eieren
zijn over het algemeen de belangrijkste oorzaak voor saldoverschillen tussen de kwartalen binnen één jaar.
In het tweede en derde kwartaal worden veelal lagere saldi behaald dan in het begin en aan het eind van het
jaar. De berekeningen gelden voor alle huisvestingssystemen. Daaronder vallen dus kooibedrijven,
scharrelbedrijven met of zonder uitloop en biologische bedrijven. Vanwege de beperkte omvang van de
steekproef kan geen onderscheid worden gemaakt tussen de resultaten van de verschillende
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huisvestingssystemen.
De opbrengsten worden behaald uit de verkoop van
- Consumptie eieren (gemiddelde van wit en bruin, kooi en scharrel in euro per kg)
- Slachtkippen (euro per kg levend gewicht)
Tot de
-

toegerekende kosten horen de volgende posten:
Voerkosten (voerprijs in euro per 100 kg)
Opfokhennen (prijs van 17 weekse kooi en scharrelhen in euro per stuk)
Gezondheidszorg
Elektriciteit
Verwarmingskosten
Veeverzekering
Strooisel
Werk door derden

Het saldo ontstaat uit de opbrengsten na aftrek van de toegerekende kosten, exclusief de betaalde
mestafzetkosten.

Vleeskuikenhouderij
De berekeningen van de kengetallen in de vleeskuikenhouderij zijn in 2008 en 2009 gebaseerd op een
bedrijf met gemiddeld 80.000 aanwezige vleeskuikens, waar de dieren na 43 dagen op een gemiddeld
afleveringsgewicht van 2.200 gram zijn gebracht. Verder wordt uitgegaan van ruim een week leegstand
voor onder andere het schoonmaken van de stallen om zodoende zeven ronden vleeskuikens per jaar te
houden. Hiervan wordt gemiddeld 96% levend afgeleverd. Op jaarbasis komt dat overeen met bijna 540.000
vleeskuikens per bedrijf. Over het algemeen liggen de saldi in de tweede helft van het jaar hoger dan in de
eerste helft.
De opbrengsten worden behaald uit de verkoop van
- Vleeskuikens (euro per kg levend gewicht, 2.200 gram, gemiddelde van contract en vrij)
Tot de
-

toegerekende kosten horen de volgende posten:
Voerkosten (voerprijs in euro per 100 kg)
Eendagskuikens (euro per stuk)
Gezondheidszorg
Verwarmingskosten
Veeverzekering
Strooisel
Werk door derden
Vangloon

Het saldo ontstaat uit de opbrengsten na aftrek van de toegerekende kosten, exclusief de betaalde
mestafzetkosten.
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