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Eerste kwartaal 2010 vleesvarkens: saldo iets hoger
Jan Bolhuis en Arjan Wisman
Ondanks het lagere prijsniveau van varkensvlees, wisten de vleesvarkensbedrijven in het eerste kwartaal
van 2010 een hoger saldo te behalen dan in dezelfde periode van 2009. Dit is vooral het gevolg van
lagere voerprijzen en lagere prijzen voor biggen.

Meer slachtingen in Nederland
Het aantal varkensslachtingen is in 2009 iets verder teruggelopen en bedraagt volgens PVE ruim 14,1
miljoen stuks. In het eerste kwartaal van dit jaar zijn er ruim 3,65 miljoen varkens in Nederland geslacht.
Dit zijn er beduidend meer dan in het vergelijkbare kwartaal van vorig jaar. De toename is veroorzaakt
door een hogere invoer van ruim 40.000 varkens vanuit België en een aanzienlijke daling van de export
van levende varkens naar Duitsland. Het hogere aantal slachtingen heeft geleid tot een sterke groei van
de export van varkensvlees. Met name de uitvoer naar Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk laat een
sterke stijging zien. De werkgroep van de EU, die overlegt over de ontwikkeling van het varkensaanbod,
verwacht voor de eerste helft van dit jaar een iets ruimer aanbod (+0,3%) dan in dezelfde periode van
vorig jaar.

Prijzen onder druk
De handel en afzet van varkensvlees kwam na de jaarwisseling moeizaam op gang. Door het grotere
aanbod stonden de prijzen van de onderdelen onder druk. In de loop van het kwartaal trad er enige
verbetering op in het prijsniveau (figuur 1). Het aanhoudend koude weer, plaatselijk in enkele EU8landen tot
bijna 30 graden vorst, had tot gevolg dat de groei van de varkens wat trager verliep. Het koude weer had
echter ook een positieve invloed op de consumptie. Door het mildere weer vanaf begin maart nam de
druk op de onderdelenprijzen toe waardoor de slachterijen hun inkoopprijzen verlaagden. Het prijsverloop
van de slachtzeugen kwam in grote lijnen overeen met de ontwikkeling van de prijs van de vleesvarkens.
Door het te ruime aanbod aan het begin van het jaar lag de prijs op een laag niveau. In de loop van het
kwartaal was het aanbod wat beter afgestemd op de vraag en herstelden de prijzen zich.

Saldo omhoog
Ondanks iets lagere varkensprijzen is het saldo per vleesvarkensbedrijf in het eerste kwartaal van 2010
hoger dan vorig jaar (figuur 2). Dat is vooral te danken aan de lagere prijzen van biggen en voer. De
biggenprijzen waren relatief laag in het eerste kwartaal in verhouding tot de vleesvarkensprijzen, vooral in
januari. Op kwartaalbasis leverde dat een kostenvoordeel op van 6.000 euro per bedrijf. Bijna even groot
was de besparing op de voerkosten dankzij de 10% lagere voerprijzen. De lagere kosten compenseerden
ruimschoots de eveneens lagere opbrengsten van de vleesvarkens. Gemiddeld was de opbrengstprijs in
het eerste kwartaal 4 cent per kg lager dan vorig jaar. Januari en februari waren de maanden met de
hoogste saldi, uitgaande van vervangingswaarde.
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In januari was de biggenprijs laag en in februari was vooral de hogere vleesvarkensprijs gunstig voor het
saldo. In het eerste kwartaal zullen weliswaar alle variabele kosten worden goedgemaakt, maar niet de
overige kosten zoals mestafzet, huisvesting en andere algemene kosten. Hierdoor zal het gemiddelde
inkomen van de vleesvarkenshouders in het eerste kwartaal nog steeds negatief zijn. Dit is in de afgelopen
drie jaren in het eerste kwartaal ook steeds het geval geweest (figuur 2). De prijsverwachtingen voor dit jaar
zijn uiteenlopend, vooral door de wisselende aanbodsramingen. Voor de eerste helft van het jaar wordt in de
EU een vrijwel gelijk aanbod verwacht als voor dezelfde periode van vorig jaar. Voor het tweede halfjaar wordt
een hogere productie verwacht. Afgaande op de noteringen op de termijnmarkt van varkens lijkt een kleine
prijsverbetering voor de komende twee kwartalen een reële mogelijkheid.

Figuur 2

Saldo per kwartaal op vleesvarkensbedrijven (bij een omvang van 1.500
vleesvarkens per bedrijf)
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