Tweede kwartaal 2009 zeugenhouderij: saldo verdubbeld vergeleken met 2008

Jan Bolhuis en Arjan Wisman
De biggenprijs daalt in het tweede kwartaal van 2009 licht maar het prijsniveau blijft ruim boven dat van
vorig jaar. De export van biggen is sterk toegenomen, vooral richting Oost Europa. Dankzij het hoge
prijsniveau is het saldo in de zeugenhouderij ten opzichte van het tweede kwartaal van 2008 meer dan
verdubbeld.

Markt en prijzen
De handel in biggen verliep in deze verslagperiode moeizaam. Het aanbod was ruim en op de exportmarkten
werd de nodige hinder ondervonden van de financiële crisis. Wel was er een goede vraag vanuit een aantal
Oost Europese landen. De zeugenstapel is daar de afgelopen tijd flink gekrompen door de slechte
rendementen. Dankzij de oplopende varkensprijs wisten de biggenprijzen zich in de eerste helft van dit
kwartaal goed te handhaven (figuur 1). In de tweede helft van het kwartaal kwam de biggenprijs echter onder
druk, ondanks de licht stijgende varkensprijzen. Door de tegenvallende rendementen in de
vleesvarkenshouderij waren kopers terughoudend. De vraag vanuit Spanje nam mede door
seizoensinvloeden af, maar de terugval was dit jaar wel opzienbarend groot. Op de Duitse markt
ondervonden de Nederlandse biggen toenemende concurrentie van het Deense aanbod. Ondanks de
moeizame afzet was de biggenprijs dit kwartaal circa 9 euro hoger dan in het vergelijkbare kwartaal van
vorig jaar. Toen was er een kopersstaking bij de mesters door de hoge voerprijzen. Opfokzeugen waren
door de lagere biggenprijzen iets goedkoper dan in het eerste kwartaal. Slachtzeugen werden dit kwartaal
voor iets meer geld verhandeld.

Figuur 1
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Biggenexport sterk toegenomen
De uitvoer van biggen is dit kwartaal sterk toegenomen en heeft de grens van 1,5 miljoen stuks nipt
overschreden. Dat zijn er bijna 300.000 stuks meer dan in het zelfde kwartaal van vorig jaar. De uitvoer
naar Duitsland groeide met bijna 30%. Hierdoor is het Duitse aandeel in de export opgelopen tot circa 50%.
Ondanks de problemen in de financiële sector en de zwakke wisselkoersen was er sprake van een
opmerkelijke stijging van de export naar Polen en Roemenië. Polen klom met een invoer van circa 210.000
biggen dit kwartaal op naar de tweede plaats. De uitvoer naar Roemenië verdubbelde ten opzichte van vorig
jaar en bedroeg ruim 120.000 stuks. Opmerkelijk is de enorme afname van de export naar Spanje tot circa
20.000 stuks. Ten opzichte van de varkensprijs vond men de biggen daar te duur waardoor de vraag vrijwel
wegviel.

Saldo is ruim verdubbeld
Vooral dankzij hogere biggenprijzen (+ 24%) en lagere voerprijzen ( 20%) is het saldo in het tweede
kwartaal ruim twee maal zo hoog als vorig jaar (figuur 2). Het saldo is ruim 37.000 euro hoger uitgekomen
dan in hetzelfde kwartaal van 2008. Door de hogere biggenprijzen kwamen de opbrengsten uit biggen in het
tweede kwartaal 25.000 euro per bedrijf hoger uit voor een bedrijf met 400 zeugen. De hogere prijzen voor
verkochte slachtzeugen (+4%) en aangekochte opfokzeugen (+13%) leverden slechts een kleine bijdrage
aan de hogere omzet en aanwas. In het tweede kwartaal waren lagere voerprijzen erg gunstig voor het
saldo. Dat zorgde voor ruim 13.000 euro lagere kosten per bedrijf op kwartaalbasis. Het saldo is in het
tweede kwartaal vrijwel gelijk aan het eerste kwartaal, maar wel ruim verdubbeld ten opzichte van het
tweede kwartaal vorig jaar tot bijna 67.000 euro per bedrijf. Als ook rekening wordt gehouden met de
overige kosten, zoals huisvesting en mestafzet, zal het inkomen uit bedrijf ook positief zijn, net als in het
eerste kwartaal.

Figuur 2
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