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CHAMPIGNONBEDRIJVEN: BEDRIJFSRESULTATEN VERBETERD
Jan van der Lugt
Door diverse problemen in de champignonteelt bleef de productie per vierkante meter in 2007, evenals in
2006, relatief laag. De prijzen van champignons stegen mede hierdoor tot een hoger niveau dan vorig jaar.
Vooral snijbedrijven, die telen voor de conservenmarkt, profiteren van de gestegen opbrengstprijzen. Deze
bedrijven behalen gemiddeld dan ook een beter bedrijfsresultaat dan vorig jaar. Voor plukbedrijven, die telen
voor de versmarkt, is de situatie nauwelijks verbeterd.

Opbrengsten
De telersprijzen zijn dit jaar hoger dan in 2006, vooral die van industriechampignons. Het lage internationale
aanbod en een goede ontwikkeling van de vraag hadden een gunstig effect op de opbrengstprijzen van
industriechampignons. De prijzen van verse champignons stegen weliswaar ook iets, maar beduidend
minder dan die van industriechampignons.

Kosten
De kosten van de teelt van champignons zijn in 2007 licht toegenomen. Vooral de grondstofprijzen (stro,
dekaarde, compost) zijn gestegen. Naast de prijsstijgingen van stro en dekaarde zijn de kosten van energie
en arbeid licht toegenomen. Ook de rentekosten stegen door een hogere rentestand. Gemiddeld genomen
zal het kostenniveau circa 2 tot 3% hoger zijn dan vorig jaar.

Rentabiliteit en inkomen
Het bedrijfsresultaat van snijbedrijven is in 2007 hoger dan vorig jaar door de gestegen opbrengstprijzen.
De plukbedrijven behalen gemiddeld genomen hooguit een iets beter resultaat dan vorig jaar. De stijging van
de prijzen voor verse champignons is waarschijnlijk net voldoende om de kostenstijging te compenseren. De
gemiddelde rentabiliteit zal uitkomen op 95-99%. Daarbij zijn niet alleen duidelijke verschillen tussen snij- en
plukbedrijven, maar individuele resultaten kunnen sterk afwijken van het gemiddelde. De toename van de
rentabiliteit zorgt voor een stijging van het gezinsinkomen uit bedrijf. Naar verwachting zal het
gezinsinkomen uit bedrijf met 10.000 tot 20.000 euro toenemen, tot een niveau van 62.000-72.000 euro
per bedrijf (figuur 1). Hierbij speelt ook mee dat de gemiddelde bedrijfsgrootte behoorlijk is toegenomen
doordat het aantal bedrijven in 2007 sterker is gedaald dan de totale oppervlakte champignons.
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Meer informatie:
Rapport 1.07.04 Actuele ontwikkeling van bedrijfsresultaten en inkomens 2007
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Ontwikkeling opbrengsten-kostenverhouding (%) en gezinsinkomen uit bedrijf (x
1.000 euro) voor champignonbedrijven, 2001-2007. Cijfers 2006 voorlopig en
2007 raming.
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