Actuele informatie over land- en tuinbouw

INKOMENS AGRARISCHE SECTOR VRIJWEL GELIJK AAN VORIG JAAR
Ton de Kleijn
Een gunstige prijsontwikkeling voor veel producten zorgt er in 2007 voor dat het inkomen van de agrarische
sector licht toe neemt, ondanks de sterk gestegen kosten. Vooral de hoge prijzen voor veevoeders dragen
bij aan de kostenstijging.
De productiewaarde van de akkerbouw stijgt met ruim 6%. Deels komt dit door de fors hogere graanprijzen
en de ook duurdere voedergewassen. Daarnaast zijn er in 2007 hogere hectareopbrengsten van vooral de
aardappelen en uien. De prijzen van deze gewassen zijn gemiddeld wel lager. De prijs voor suikerbieten zal
in 2007 lager uitvallen door de veranderingen in het Europese beleid.
In de tuinbouw stijgt de omvang van de productie als geheel nauwelijks. De veilingaanvoer van bloemen en
tuinplanten is lager dan in 2006, maar wordt deels gecompenseerd door een grotere afzet van pot- en
perkplanten. De belangrijkste groei is te zien in de voedingstuinbouw met een grotere oogst van appelen en
peren en van opengrondsgroenten. In de glastuinbouw zijn de opbrengsten per m2 lager, de prijzen van
tuinbouwproducten zijn gemiddeld ruim 3% hoger dan vorig jaar. Dit komt vooral door de hogere prijzen
voor bloemen en planten. De belangrijkste glasgroenteproducten hebben te maken met een prijsdaling.
Ook in de veehouderij neemt het productievolume licht toe. Dit komt vooral door de intensieve veehouderij.
In de grondgebonden veehouderij neemt zowel de productie van rundvlees als die van melk af. De lagere
melkproductie is het gevolg van een sterk dalend vetgehalte van de bij de zuivelfabrieken aangeleverde
melk. De prijzen in de veehouderij zijn hoger dan in 2006. Dat geldt niet voor alle producten. De
producenten van rundvlees of varkensvlees hebben te maken met lagere prijzen dan vorig jaar. In de
pluimveesector nemen de prijzen met een kwart toe, maar het uitgangsniveau van de prijzen was hier naar
verhouding laag. De prijs voor melk neemt in 2007 met ongeveer 18% toe. Dit komt vooral door hogere
prijzen op de wereldmarkt.
In zijn totaliteit neemt de waarde van de agrarische productie toe met ongeveer 3,5% tot bijna 23 miljard
euro in 2007. De stijging zou echter groter zijn wanneer de melkpremie daaronder zou zijn verrekend. Nu is
deze voor 2007 als toeslag opgenomen in de subsidies (tabel 1).
De netto toegevoegde waarde van de agrarische sector neemt met ruim 2% toe. Hierbij is rekening
gehouden met de bedrijfstoeslagen, waaronder die van melk. Uit de netto toegevoegde waarde moet nog
loon, pacht en rente worden betaald. De loonkosten stijgen licht, maar het bedrag aan betaalde rente stijgt
wel fors door een sterke stijging van de rentetarieven. Uiteindelijk neemt het resterende inkomen marginaal
toe.
Tabel 1

Toegevoegde waarde in de agrarische sector (in miljoenen euro)
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Brutoproductie
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