Champignons: Lagere rentabiliteit in 2008 na goed 2007
Gerben Jukema
Productieverlies door diverse groene schimmels, gedurende het jaar afnemende vraag naar industrieel
verwerkte champignons, druk op de prijzen en oplopende kosten zorgen samen voor een teruglopende
rentabiliteit van champignonbedrijven.

Opbrengsten en kosten
Het jaar 2008 startte goed voor bedrijven die champignons telen. De prijzen van verse champignons waren
hoger dan in 2007. Maar al gauw sloeg de stemming om en daalden de prijzen tot onder het niveau van
vorig jaar. Tot en met oktober was de daling 1%. De contractprijs voor conservenchampignons zal
vermoedelijk gelijk blijven aan vorig jaar. Maar op deze markt was wel sprake van een afnamestop door
verwerkers van ongeveer 4 weken op jaarbasis. Hierdoor ontstond er productieverlies. De kostenstijging
wordt geraamd op ongeveer 3%, wanneer de toename van de bedrijfsgrootte, die ook in 2008 doorzet,
buiten beschouwing wordt gelaten. Vooral de kosten van compost en dekaarde zullen toenemen. Van
diverse ingrediënten van het teeltmedium lopen de kosten op. Stro moet vaak van ver worden betrokken en
de prijs voor meststoffen zal vermoedelijk hoger uitvallen dan in 2007. Verder nemen de arbeidskosten toe
en zijn de prijzen van energie hoger dan een jaar eerder. De rentekosten over het eigen vermogen zullen
dalen.

Tabel 1

Resultaten en inkomens van champignonbedrijven,
gemiddeld per bedrijf per jaar (bedragen x 1.000 euro)

Aantal bedrijven

2006

2007

2008 (r)

258

224

207

Beteelde oppervlakte

1,77

2,30

2,40

Aantal onbetaalde a.j.e.

1,99

2,07

2,10

Opbrengsten

600

770

799

Betaalde kosten en afschrijvingen

537

673

738

Inkomen uit bedrijf

63

95

59

Idem per onbetaalde a.j.e.

32

46

28

Opbrengst per 100 € kosten

94

100

95
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Rentabiliteit en inkomen
De rentabiliteit van het gemiddelde champignonbedrijf neemt volgens raming met 5 procentpunten af tot 95.
De plukbedrijven die voor de versmarkt produceren doen het relatief minder goed dan de bedrijven met
machinale oogst voor de industriële verwerking. Individuele resultaten van bedrijven kunnen overigens sterk
afwijken van het gemiddelde. De ontwikkeling van opbrengsten en kosten zorgt er voor dat het inkomen uit
bedrijf met 36.000 euro daalt, tot 59.000 euro. Per onbetaalde arbeidsjaren eenheid (a.j.e.) resteert
28.000 euro. Sinds 2005 was er een opgaande lijn in het inkomen per a.j.e. waar te nemen. Hieraan komt
in 2008 een einde.
Meer informatie:
Actuele ontwikkeling van bedrijfsresultaten en inkomens, 2008
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