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Kwartaalrapportages sierteelt – 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 uitgangspunten voor de plantaardige
sectoren en vervolgens specifiek voor de sierteeltsector.

Plantaardige sectoren
Voor de plantaardige sectoren worden tot nu alleen kwartaalrapportages opgesteld voor de
sierteelt onder glas (snijbloemen en potplanten). Andere plantaardige sectoren zoals
akkerbouw en opengrondstuinbouw hebben over het algemeen maar één oogst per jaar,
waardoor het geen zin heeft om resultaten per kwartaal te rapporteren. De rapportages
voor de plantaardige sectoren kennen een andere opzet dan die van de dierlijke sectoren en
hebben vanwege de beperkte beschikbaarheid aan bruikbare data een meer beschouwend
karakter. In de rapportages worden op basis van externe bronnen, zoals VBN (Vereniging
van Bloemenveilingen in Nederland), HBAG (Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel
Groenten en Fruit), KCB (KwaliteitsControle Bureau voor groenten en fruit), PT
(Productschap Tuinbouw) en diverse energieleveranciers, de ontwikkelingen op sectorniveau
beschreven. Hoewel vooral de ontwikkelingen op sectorniveau beschreven worden, geven
de rapportages zeker ook een indruk van de ontwikkelingen op bedrijfsniveau. Echter, de
concrete vertaalslag naar een berekening van de effecten hiervan op het bedrijfsresultaat,
uitgedrukt in euro per m2 wordt niet gemaakt.
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Sierteelt
De kwartaalrapportages voor de sierteelt (snijbloemen en potplanten) kennen een vaste
opbouw, waarbij telkens een vergelijking wordt gemaakt met hetzelfde kwartaal in het jaar
daarvoor. Standaard wordt gestart met de beschrijving van de ontwikkelingen in de
opbrengsten aan de hand van cijfers van de VBN over de aanvoer en prijsvorming van de
volgende drie productgroepen: snijbloemen, kamerplanten en tuinplanten. Hierbij wordt
regelmatig dieper ingezoomd op de ontwikkelingen bij een aantal belangrijke producten,
zoals roos, chrysant, phalaenopsis, kalanchoë, violen en geraniums. Vervolgens worden de
ontwikkelingen in de export beschreven op basis van data van HBAG voor zowel de
productgroepen snijbloemen als pot en tuinplanten, en wordt ingezoomd op de
ontwikkelingen naar de belangrijkste afzetlanden. Het derde blok beschrijft de
ontwikkelingen in de twee belangrijkste kosten voor de sierteelt, namelijk arbeid en energie.
Voor wat betreft arbeid wordt een beknopt beeld geschetst van de ontwikkelingen op de
arbeidsmarkt (o.a. ontwikkelingen in Cao lonen en aanbod van arbeid) en de vraag naar
arbeid. Voor de post energie wordt per kwartaal de ontwikkelingen op de oliemarkt en de
commodityprijs voor aardgas beschreven. Tot slot wordt op basis van de geschetste
ontwikkelingen een kwalitatieve verwachting (beter, minder, min of meer gelijk) uitgesproken
over de ontwikkelingen in de resultaten op bedrijfsniveau ten opzichte van dezelfde periode
vorig jaar.

