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Woord vooraf

Reedsgeruime tijd steltLEI-DLO-inoverlegmet het StafbureauvanhetDirectoraat-Generaal LandbouwenVoedselvoorzieningvanhetMinisterievanLandbouw,Natuurbeheer enVisserij,
hetCentraalBureauvoordeStatistiekenhetCentraal Planbureau-jaarlijks een raming opvandetoegevoegdewaardevande
agrarische sectorenvanhettotale inkomenvandeagrarischebedrijfshoofdenenhungezinsleden inhet afgelopen kalenderjaar.
Indezepublikatiewordt eensamenvattend overzicht gegeven
vandebelangrijkste resultatenvandeze ramingvoor 1991.De
uitkomstenwordendaarbij ookbezien inhet lichtvandeontwikkelingenvandeafgelopenjaren.
Vanwege capaciteitsproblemen isdezeeditie beknopterdan
dievanvoorgaandejaren.Vooral deresultatenvandediverse
sectorenworden slechtssummier besproken, terwijlvrijwelniet
meerwordt ingegaanopdeuitkomstenvandeverschillende bedrijfstypen.

De(directeur,

DenHaag, februari 1992

Zachariasse

1. Karakter en opzet van de publikatie

Debedoeling vandezepublikatie isomeenglobaal beeldte
schetsenvandeontwikkeling vanproduktie,prijzen en inkomen
vandetotale land-entuinbouw in1991.Deuitkomstenvande
desbetreffende ramingen,die zijntevinden inhoofdstuk 2,wordengeplaatst inhet lichtvandeontwikkeling indeafgelopen
jaren.Deze ramingenworden ineerste instantie gemaakt tenbehoevevanEurostat,het statistisch bureauvandeEG.De ramingen
worden opgesteld overeenkomstig het systeemvandeopEG-niveau
geharmoniseerde landbouwrekeningen. Diemakendeeluitvanhet
stelsel vanNationale Rekeningen, zoalsdezevoorNederland wordenopgesteld doorhetCBS.Degegevensvoordejaren totenmet
1990zijndanookafkomstigvanhetCBS,deramingvoor 1991van
hetLEI.
Inhoofdstuk 3wordt summier aandacht besteed aandeinkomensontwikkeling indeverschillende (sub)sectorenvande landentuinbouw 1).

1) Vooruitvoeriger informatie overdeuitkomstenvaneenaantaltypen agrarische bedrijvenwordtverwezennaareentweetal,onlangsverschenenLEI-DLO-publikaties,teweten:
Boers,A.;Ramingvandebedrijfsuitkomsten in1991vande
glastuinbouw- enchampignonbedrijven,Periodieke Rapportage
24-91.Droge,H.enK.J.Poppe;Prognosesvandebedrijfsuitkomstenopakkerbouw-enveehouderijbedrijven in1991/92,
Periodieke Rapportage 14-91/92.

2. Produktieeninkomen van de totale land- entuinbouw

2.1 Produktievolume
Hetareaal akkerbouwgewassen (exclusief groenvoedergewassen)
was in1991 ruim3%kleinerdan in1990.Vooraldedaling vande
oppervlakte granen (-9%), endanmet namevanwintertarwe,was
daaropvan invloed.Eensterkeprocentuele teruggang (bijna 28%)
deed zicheveneensvoorbijdepeulvruchten endehandelsgewassen, zoalskoolzaad.Deongunstige prijsvorming endebraaklegregeling zullenvandeze inkrimpingen debelangrijkste oorzaken
zijngeweest.Eenbeperkte areaalsvermindering werd geregistreerd
voordebietenenvoordefabrieksaardappelen. Eenkleineuitbreidingwastezienbijdeconsumptieaardappelen eneen relatief
sterke bijuien (+8%)enpootaardappelen (+11%).
Devermindering vandeoppervlakte akkerbouwgewassen ging
gepaardmet eentoenamevanhetareaalgroenvoedergewassen (+5%)
eneenverderedaling vandeoppervlakte grasland.
Hetvolumevandeakkerbouwproduktienam in 1991afmet ongeveer 7%(tabel 2.1).Datwijst eropdat naast deoppervlakte,
ookdeopbrengsten perhectare zijnteruggelopen.Vooral bijsuikerbietenwasdat hetgeval,waarbijmen overigenswel rekening
moet houdenmet het zeerhogeopbrengstpeil van 1990.Dehectareopbrengstenvangraanwaren indoorsnee ongeveergelijkaandie
van 1990,maardievanfabrieksaardappelenflinkwat lager.De
fysieke opbrengstenvanconsumptie-enpootaardappelen blevenongeveergelijk.
Ondankseenvolumegroeivanongeveer3,52(tabel 2.1)wasde
tuinbouw in1991nietdemeest expansieve sector binnende landentuinbouw zoalsmeestal hetgeval is.Defruitteelt gaf een
forse teruggang vandeproduktie tezienalsgevolg vanernstige
vorstschade.De indetabel aangegevendaling van 16%heeft
trouwens betrekking opdeverkochte hoeveelheid inhetkalenderjaar enomvat behalve appelsenperenookhetklein fruit zoals
aardbeien. Devorstschade bleefhoofdzakelijk beperkt totappels,
waarvandenieuwe oogstminderdandehelftvandievan 1990bedroeg.Desterke produktiegroeivandeboomkwekerij,waarvoor
overigens alleenexportstatistieken beschikbaar zijn,kanniet
loswordengezienvandeomvangrijke uitbreiding vanhet areaal
indeafgelopenjaren.Debloembollenteelt ende bloemisterij
blijvenvoortdurend groeien.Ook in1991voerde depotplantensectormet eenvolumegroeivan8à9%, daarbijweerdeboventoon.De
snijbloemenproduktienammet eenpaarprocenttoe.
De rundveehouderij gaf in1991eensterkerevolumegroeite
ziendandetuinbouw,vooraldoorde forseuitbreiding vande
rundvleesproduktie.Demelkproduktiedaalde licht onder invloed
vandepermei 1991doorgevoerde quotumkorting. Dezevormdetege-
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lijkéénvandeoorzakenvandeforse toenamevanderundvleesproduktie:alsreactie opdequotumkortingwerden ermeerkoeien
geslacht.Daarnaast begint desterkeuitbreiding vandemestveestapel -eenverdubbeling sinds 1985-zijnvruchten aftewerpen.De totale produktieomvang vande intensieve veehouderij
bleefvrijwel ongewijzigd: eenduidelijke vermindering indevarkenshouderij ging gepaardmet eentoenemende produktie vankalfsenpluimveevlees.Bijdat laatste zullendezeergunstige uitkomstenvandeafgelopenjaren indeze sectorvermoedelijk eenrol
hebben gespeeld.
Een enander resulteerde voor 1991 inietsgroterproduktievolumevande totale land-entuinbouw (tabel 2.1), nadat zichin
dedrievoorgaandejaren eenproduktiegroei hadvoorgedaanvan
gemiddeld 3à3,5%.

2.2 Prijsvorming enproduktiewaarde
Deprijzenvandeakkerbouwproduktiegingen in 1991 ietsomlaag tenopzichtevanhetjaardaarvoor (tabel 2.1).Alleende
uienwarennogalwatgoedkoper, terwijl debietenhet enigeakkerbouwprodukt warenmet eenhogere prijs.Dit laatstewasgeheel
eengevolg vanhet kleinere percentage C-suiker, die tegenwereldmarktprijzenmoetworden afgezet.Alleoverige factorendie
van invloed zijnopdebietenprijshaddeneenneerwaarts effect.
Deprijzenvangranen,peulvruchten enhandelsgewassen blevenongeveergelijk.Zowel consumptie-, poot-,alsfabrieksaardappelen
werden ietsgoedkoper.De sterke toenamevandepootaardappeloogstwerd goed opgevangen doorextra afzet naarmet nameOostEuropa.
Met alsenige belangrijke uitzondering deboomkwekerijProdukten,gingendeprijzenvandediverse groepen tuinprodukten
omhoog.Degroeivandeproduktie ging kennelijkgepaard meteen
meerdanevenredige toenamevandeafzetmogelijkheden.De laatste
tweejaarheeftvooral deextraafzet naardevoormalige DDReen
gunstig effect opdeprijsvorming vanNederlandse tuinbouwprodukten.De forse stijging vandegroenteprijzen in1991 laatzich
vooreen belangrijk deeldaardoorverklaren, hoeweldematige
oogst vanvollegrondsgroenten indeEGdaarbij ookeen rolspeelde.Bijdegenoemde prijsstijging waserweinig verschil tussen
glas-enopengrondsgroenten. Eenduidelijkverschilwaserwel
tussendeprijsontwikkelingvandesnijbloemen endievandepotplanten:deeerstegaf eenstijging tezienvaneenprocentof
acht,de laatstevan slechts 1à2%.Onder invloed vandekleine
oogst gingendefruitprljzen-endanvooral deappelprijzensterkomhoog.Daarbijmoetworden bedacht dat deprijsmutatievan
25% (tabel 2.1)betrekking heeft ophetkalenderjaar;deprijzen
vandenieuwe oogst bedragen althansvoorappelenmeerdanhet
dubbelevandie in1990.
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Insamenhang met hetgrotere aanbod indeEGging ookin
Nederland deprijsvan rundvee,voorhet tweede achtereenvolgende
jaar,met eenprocent oftienomlaag.Onder invloed vandenieuwe
quotumkorting enmeer inhet algemeendegunstiger situatie opde
wereldmarkt voorzuivelprodukten kwamdemelkprijs in1991een
procent hogeruitdan in1990.Devarkensprijzengingenonderinvloed vanhetkrappere aanbod eveneens ietsomhoog evenalsde
eierprijzen.Hetgrotere aanbodvanvettekalveren enslachtkuikensging gepaardmet ietslagere prijzen.Eenenander leidde
ertoedatdeprijzen indedierlijke sector indoorsneeweinig
veranderden.
Degemiddelde prijsvanalle land-entuinbouwprodukten ging
in 1991met circa 2,5%omhoog.Deze stijging kwamvooralvoor
rekening vandetuinbouwprodukten enbleefoverigens achterbij
de inflatiedieopeenkleine 3,5%uitkwam. In1990warendeopbrengstprijzenvandeagrarische produkten dooreengenomenmet 5à
6%gedaald tenopzichtevan1989.
Decombinatie vanvolumegroei enhogere prijzen leiddetot
eenstijging vandetotaleproduktiewaardemet ongeveer3,5%.De
waardevandetuinbouwproduktienamveruit het sterkst toe,namelijkmetmeerdan 10%(tabel 2.1).Het aandeelvandeze sector
-die in1990degrootstevandevieronderscheiden sectoren
werd -indetotaleagrarischeproduktiewaardenamdaardoorverdertoe.Deakkerbouwgaf een sterkedaling vandeproduktiewaarde tezien (-9%),terwijldebeidedierlijke sectoren indit
opzicht slechts beperktewijzigingen vertoonden.

2.3 Produktiemiddelen
Veevoeder is-met eenaandeelvan ruim55%inhet totaalverreweg het belangrijkste vandeaangekochte produktiemiddelen.
Met hetgenoemde percentage kwamhetaandeelvanhet veevoeder
voorhet eerst sindsdejarenvijftig benedendezestig procent.
De stagnatievandedierlijke produktie indeafgelopenjaren,de
relatief sterke expansievandetuinbouwmet debijbehorendevolumegroeivandedaarvoor ingezette produktiemiddelen enhetachterblijvenvandeveevoederprijzen, spelendaarbij een rol.In
1991 zetten deze tendensen zichvoort (tabel 2.2).Deprijsvan
veevoerging opnieuw ietsomlaag terwijlhetvolume enigszinsafnam. Dat laatstewasvoornamelijk het resultaat vaneenverminderdverbruikvanvarkensvoeder enerzijds envaneengestegen
verbruikvanslachtpluimveevoeder (vanwegedeproduktiegroei)en
rundveevoeder (vanwegeniet optimale ruwvoederproduktie)anderzijds.Ook in1990washetveevoedernogalwatgoedkopergeworden,met alsgevolg datdegezamenlijke veehouders in1991ruim
eenmiljard guldenmindervoorhetveevoeder behoefden tebetalen
dan in1989.
Zowelhetverbruikvankunstmest alsvanbestrijdingsmiddelen is in1991verminderd; voorwat betreft dekunstmest zettede
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Tabel 2.2

Raming toegevoegde
(min.
gld.)

waarde land- en tuinbouw

1991

Waarde inmin.gld. Index 1991 in%
t.o.v.1990
1989 1990 1991
(v) (v) (r)
Totale bruto-produktie

366303614237410

hoev. prijswaarde
(r)
(r) (r)

101,0 102,5 103,5

Aangekochte goederen
endiensten
w.o.:veevoeder
energie
kunstmest

16020 15251 15297
9639 8629 8371
1151 1326 1460
696
706
782

Bruto-toegevoegde
waarde

20610 20891 22114

105,9

Af:-afschrijvingen
-produktiegebonden
belastingen *)
-heffingenmarktenprijsbeleid **)
Bij:- premiesmarkt-en
prijsbeleid ***)
- overigeproduktiegebonden subsidies
(o.m.rentesubsidies)
Netto-toegevoegde
waarde

100,,5
99,,0
108,,0
95,,8

99,,8
98,,0
102,,0
106,,0

2980

3180

3370

106,0

803

804

841

104,5

417

206

198

96,1

266

237

322

136,0

220

94,4

248

233

1692417171 18246

Bron: 1989en 1990CBS;1991LEI-berekeningen.
*)OndermeerPBO-heffingen,waterschapslasten enzuiveringslasten;**)Medeverantwoordelijkheids-ensuperheffing opmelken
medeverantwoordelijkheidsheffingenopgraan;***)Vergoeding
geschorstemelkquota,uitbetaling niet bestede geldenopkoopregelingmelkquota, braaklegging,vergoeding kleinegraantelers,ooipremies enpremies rundvleesproducenten.
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100,3
97,0
110,2
101,5

106,3

trendvandeafgelopenjaren zichdaarmeevoort.Zowel kunstmest
alsbestrijdingsmiddelen gingen substantieel inprijsomhoog.Bij
het eersteprodukt spelenvooralmarktverhoudingen enenergieprijzen eenrol,terwijldebestrijdingsmiddelenfabrikanten zich
genoodzaakt ziendesterkstijgende ontwikkelingskosten van
nieuwe,milieuvriendelijke middelen inhunafzetprijzen doorte
berekenen.De land-entuinbouwverbruikte in1991ongeveer8%
meer brandstoffen,vooraldoorhet nogal koeleweer inhetvoorjaar.Degemiddelde prijsvandezebrandstoffen gingmet eenpaar
procent omhoog.Vandepostenmaterialen endiensten, samenmeer
dandriemiljard gulden, isverondersteld dathetvolume ongeveer
even sterk istoegenomen alsdeproduktie endatdeprijzenmin
ofmeer indepasliepenmetdealgemene inflatie.
Een enander resulteerde inietsgrotervolumevanhettotaalvandeaangekochte goederen endiensten eneenvrijwel ongewijzigde prijs.Incombinatie methetnauwelijks toegenomen
produktievolumewijst het eerste opeenstagnatievandeproduktiviteitsontwikkeling. Deverhouding vandeopbrengstprijzenen
deprijzenvanproduktiemiddelen lijkt zichdaarentegen gunstig
tehebben ontwikkeld.

2.4 Toegevoegdewaarde enresterend inkomen
Deverbeterde prijsverhoudingwasdebelangrijkste oorzaak
vande stijging vandebruto-toegevoegdewaardevande land-en
tuinbouw in1991met bijna6% (tabel 2.2).Voordeafschrijvingen
iseentoenamemet 6%geraamd envoordeproduktiegebondenbelastingenvan4,5%.Bijdat laatstemoet ondermeerwordengedacht
aanwaterschapslasten,Landbouwschapsheffingen,motorrijtuigenbelasting ensindskort ookmestheffingen.Deheffingen inhetkadervanhet landbouwbeleid schommelen nogal;vooral deomvang en
het inningstempo vandesuperheffing opmelkzijndaaropvan invloed. Dedirecte subsidiesenpremiesuit hoofdevan hetmarktenprijsbeleid vertonendeneiging omtoetenemen.Desterke
stijging in1991had overigensmeer temakenmet administratieve
oorzaken: in1990werd geenuitbetaling verricht uit deniet
bestede geldenvandeopkoopregelingvanmelkquota en in1991
werd daarvoor eenbedragvanbijna 90miljoen gulden uitbetaald.
Hetgevolg vanéénenanderwaseenverbetering vandenominalenetto-toegevoegde waardevandeagrarische sector in1991
met ruim 6%.Rekening houdendmeteen inflatievan3,5%enerzijds
eneenvermindering vanhet totale arbeidsvolumemet 0,3%anderzijds resulteert dit ineenstijging vande reële toegevoegde
waarde perarbeidskracht van ruim 2,5% (tabel2.3).
Denetto-toegevoegde waardevormt debeloning vandeingezetteproduktiefactorenmaarkomtnietvolledig tengoede aande
agrarische zelfstandigenenhungezinnen.Zijmoetenuitdetoegevoegdewaarde eerst hunpersoneel,hunbankendeverpachters
betalen. Intotaalging het in1991bijdeze zogenaamde betaalde
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Tabel 2.3

Ontwikkeling
inkomen

netto-toegevoegde

waarde en

resterend

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
(v)

(v)

(r)

Inmiljoenen guldens
Netto-toegevoegde
waarde (bron:CBS)
Betaalde factorkosten*)**)
Resterend inkomen**)

13515 14523 13788 14108 1692417171 18246
4343 4490 4667 4831 5164 5702 6121
9172 10033 9121 9277 11760 11469 12125
Indexcijfers, 1984-1986

Netto-toegevoegde
waarde,reëel,
Idem,per
arbeidskracht **)
Totaal resterend
inkomen,reëel,
Idem, perbedrijf **)

100

96

103

98

99

117

115

118

96

103

99

101

119

117

121

94
94

103
104

94
96

95
99

118
126

112
121

114
126

*)Betaald loon,het factorkostenaandeel vanhet loonwerk,betaalde renteplusbetaaldenetto-pacht; **)SchattingLEI.

factorkosten omeenbedrag vanruim 6,1 miljard gulden,waarvan
de betaalde rente endebetaalde loonkosten elkzo'n 2,6miljard
voorhun rekening nemen.Het aan rente betaalde bedragwasin
1991 7à8%hogerdan in 1990,vooral alsgevolg vanhogere rentetarieven.Het totale bedrag aanbetaalde loonkosten nammet
circa 9%toe.De loonkosten peruurendeuitbreiding vanhet
aantalwerknemersdroegendaar inongeveerdezelfdemate aan bij.
Het naaftrekvandebetaalde factorkosten resterende inkomenvandeagrarische gezinnen kwam in 1991 ruim5,5%hogeruit.
Wederom rekening houdendmetde inflatie entevensmet devermindering vanhet aantal bedrijvenmet tweeprocent, isdekoopkrachtvande boeren-entuindersgezinnen inhet afgelopenjaar
dooreengenomendusongeveer4%verbeterd. Datwas ongeveergenoeg
omdeteruggang van 1990goed temaken (tabel 2.3).Ookwanneer
men ietsverder terugkijkt, blijkt datdeagrarische inkomensde
laatste paarjaarduidelijkhoger liggendan inhetmiddenvande
jaren tachtig.Het laatstgenoemde stijgingspercentage steekt ook
gunstig afbijdegang vanzaken indeandereEG-landen,waarmet
uitzondering vanGriekenland enItalië sprakewasvan, somsforse,dalingen.
14

3. Ontwikkelingen per sector

3.1 Inleiding
Degegevensvande inkomensontwikkelinguit het voorgaande
hoofdstukhadden betrekking opdetotale land-entuinbouw. Zoals
gebruikelijkwaren er indit opzicht groteverschillen tussende
diverse sectoren. Indit hoofdstuk zaleenglobaal beeldworden
geschetst vandezeverschillen.Daarbijworden ookdeeerdergenoemde LEI-publikatiesoverdebedrijfsresultatenvan akkerbouwenveehouderijbedrijven,respectievelijk deglastuinbouw-en
champignonbedrijven (zie blz. 7)indebeschouwing betrokken.Een
complicatie hierbij isdatdebedrijfsresultatenvoor akkerbouw
enveehouderij betrekking hebbenopboekjaren lopend vanmeitot
meiendusookomdie redenmoeilijkvergelijkbaar zijnmetde
uitkomsten opkalenderjaarbasis.

3.2 Akkerbouw
Deakkerbouwers hadden in1989/90eengunstig jaarmetvoor
degrotere bedrijven eenkostendekkende exploitatie eneengemiddeld ondernemersinkomen 1)vanongeveer 90.000gulden envoorde
kleinere bedrijven eenondernemersinkomen vanruim40.000gulden.
Devoorlopige cijfersvoorhetjaardaarop (1990/91)komenuitop
eenaanmerkelijke teruggang vooral alsgevolg van lagereopbrengstprijzenvoormetnameaardappelen.Het gemiddelde ondernemersinkomen opzoweldegrotere alsdekleinere bedrijven is
toenmet 16à17.000guldengedaald tenopzichtevan 1989/90.De
prognosesvoor 1991/92wijzen opeenvoortzetting vandezeachteruitgang. Datwasniet zozeereengevolg vandalende opbrengstprijzen alswelvan stijgende kosten enlagere fysieke opbrengsten.Hetgemiddelde ondernemersinkomen opdegrotere bedrijven
zouuitkomen opeenkleine 55.000gulden enopdekleinereop
zo'n 17.000gulden.Dat zijnduszeermatige resultaten,waarbij
deVeenkoloniale akkerbouwnog ongunstig afsteekt.Wanneermen
rekening houdtmet eenbeloning voorhet kapitaalvandeakkerbouwers indeVeenkoloniën zullen zijdooreengenomen inhetlopendejaargeenenkele beloning voorhunarbeid ontvangen.

1) Het ondernemersinkomenomvat debeloning voorde arbeid en
hetvermogenvandeondernemer dusnaaftrekvanalledoor
anderen (incl.gezinsleden)aangeleverde kosten.
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3.3 Melkveehouderij
Demelkveehouderij geeft ongeveerhetzelfde beeld tezien
alsdeakkerbouw.Gunstige resultaten in 1989/90met ondernemersinkomens indezelfdeordevangrootte als indeakkerbouw eneen
vrij sterke daling in1990/91.Dezewasvooral hetgevolg vande
lageremelkprijs endeed hetgemiddelde ondernemersinkomenopde
grotere gespecialiseerde bedrijven teruglopen tot eenkleine
60.000guldenenopdekleinere tot zo'n 24.000gulden.Volgens
deprognose zetdedalende lijnzich in1991/92voort, ondanksde
ietshogereopbrengstprijzen.Hogereprijzenvoor produktiemiddeleneneenteruggang vandebruto-produktiviteitvormdende
redenenvoordevermindering vande resultaten.Het gemiddelde
ondernemersinkomenopdegroteremelkveebedrijven zalnaarverwachting uitkomen opruim50.000guldenendat opdekleinereop
ongeveer 20.000gulden.Ookdezeuitkomsten kunnenniet anders
danmatig wordengenoemd.

3.4 Intensieve veehouderij
In 1989/90werden indevarkenshouderij zeergunstigeresultatenbehaald, zoweldoordevermeerderaars alsdoordevarkensmesters.Hetjaardaaropdeed zichvoordevermeerderaars een
vrij sterke teruggang voor,vooral alsgevolgvan lagereopbrengstprijzen,enwasdeexploitatie nietmeerkostendekkend. In
devarkensmesterijwaserooksprakevanenige achteruitgang maar
blevenderesultaten desondanks bevredigend. Deprognosesvoor
het lopende boekjaar (1991/92)wijzenopeenomkering vandesituatie.Voordevermeerderaarswordt eenduidelijk herstelvande
resultatenverwacht enzaldeexploitatie naarhet zich laataanziendooreengenomen ruimschootskostendekkend zijn.Dezeuitkomst
wordt grotendeels bepaald doordehogere biggenprijzen.De stijging daarvanwasmeerdanvoldoende omhet effect vandehogere
voerprijzentecompenseren. Devarkensmesters hadden behalvemet
duurderevoedersdusooktekampenmet hogere biggenprijzen.De
gemiddelde arbeidsopbrengstpervleesvarkenwordt doordit alles
ongeveergehalveerd endevarkensmesters zieneenvrij grootnegatief bedrijfsresultaat tegemoet.
De legpluimveesector behaalde in 1990/91gunstige resultaten
ende slachtkuikensector had toenzelfseentopjaar.Vooralde
combinatie van ietshogerevoederprijzen engelijkblijvende eierprijzenhad tot gevolg datdevoordeeiersectorvoor 1991/92
verwachte uitkomsten nogalwat lageruitkomen,hoeweldooreengenomende legpluimveehouderij nogwelminofmeer kostendekkend
zal zijn.Behalvehogerevoederprijzen zorgen indekuikenmesterijookde lagereopbrengstprijzenvooreenteruggang inderesultaten.Deze lijkt zodanig tezijndatdegemiddelde kuikenmester in1991/92 inde rodecijfersbelandt, zijhet inbeperkte
mate.
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3.5 Glastuinbouw
De resultatenontwikkeling binnendeglastuinbouw looptvoor
dedriedaarbinnen teonderscheiden sectorenenigszinsuiteen.
Het gemiddelde glasgroentebedrij£behaalde in1990alzeerredelijke resultaten,met eenjuist kostendekkende exploitatie eneen
ondernemersinkomen vanruim90.000gulden.Vooral onder invloed
vandegunstigeprijsontwikkeling zijnderesultaten in1991nog
verderverbeterd:voorhetgemiddelde ondernemersinkomen iseen
bedrag vanongeveer 118.000guldengeraamd.
Opdesnijbloemenbedrijvendeed zich in 1991,naeentweetal
moeilijke jaren,eenherstelvoor.Ookhiergafde stijging van
deopbrengstprijzen (zieparagraaf 2.2)dedoorslag.Voorhetgemiddelde ondernemersinkomen iseenherstel geraamd van46.000
gulden in1990tot zo'n 70.000gulden in1991.Hetnetto-bedrijfsresultaat bleef indoorsnee echternegatief.
Dat laatstegoldvolgensde raming ookvoordepotplantenbedrijven.Debeperkteverbetering vandeopbrengstprijzenwas
daaronvoldoende omdestijging vandekostentecompenseren.Het
geraamde ondernemersinkomen daaldedaardoorvangemiddeld 115.000
gulden in1990tot 99.000gulden in1991enhetgemiddelde potplantenbedrijfbehaaldevoorhet eerst sinds 1983geenpositief
bedrijfsresultaat.
Een enanderhoudt indat ophetgemiddelde glastuinbouwbedrijf in 1991deopbrengsten gelijkwarenaandekosten endat
het ondernemersinkomen toenamvan 75.000gulden tot 95.000gulden.

3.6 Overige tuinbouw
Vandeoverige tuinbouwsectoren istotdusveralleenvoor
dechampignonteelt eenramingvoor 1991gereed.Dezekomtneerop
eenbeperktedalingvanderesultaten alsgevolgvanwat lagere
opbrengstprijzenenduurdereproduktiemiddelen. Ook in1990had
zichaleenteruggang inde resultatenvandechampignonbedrijven
voorgedaan, overigensnagunstige resultaten inhetjaardaarvoor.Hetnetto-bedrijfsresultaatvandechampignonbedrijven was
in1991 indoorsneevrij sterknegatief;het gemiddelde ondernemersinkomen isgeraamd opbijna53.000gulden, tegenzo'n
63.000gulden in1990.
Devollegrondsgroentenwaren in1991 zo'n8à9%duurderdan
inhetjaardaarvoor.Datwijst opeen (verdere)verbetering van
deuitkomsten indeze sector,dienadeongunstige situatie in
1988eengeleidelijkeverbetering teziengeven.
Debedrijfsresultaten indeboomkwekerij geven daarentegen
sinds 1986eenvoortdurende teruggang tezien.Gelet opdeongunstige prijsvorming in1991 zaldezezichhetafgelopenjaar
hebbenvoortgezet.Aannemelijk isdathetgemiddelde bedrijfsresultaat indeboomkwekerij negatief geweest is.
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De fruitteelt maakte inhetmiddenvandejaren tachtig een
moeilijke periode door,maargafde laatstejaren eenduidelijk
herstel tezien.Tochwas in1990nog langgeen kostendekkende
exploitatie bereikt.Het ismoeilijk aantegevenhoederesultatenzich in1991/92ontwikkelen.Ongetwijfeld zullendefruittelersdieeenappeloogst vaneen redelijke omvang hebben,gunstige
resultaten behalengelet opdeaanzienlijkhogere fruitprijzen.
Debloembollenteelt tenslotte gaf indejaren 1984-1989een
teruggang vanderesultaten tezien. In 1990kwamdaaraaneen
eind. Dehogere prijzen in 1991 (tabel 2.1)wijzen eropdatzich
inhet lopende boekjaareenherstelkanhebbenvoorgedaan, hoewel
ookdekostennogalwat zijntoegenomen.
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