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Eerste kwartaal 2010 vleeskuikens: lager saldo
Jan Bolhuis en Arjan Wisman
De prijs van vleeskuikenvlees is in het eerste kwartaal van 2010 vrij stabiel, maar lager dan
in het niveau van dezelfde maanden van 2009. De teruggelopen voerkosten kunnen deze
lagere prijs niet compenseren, waardoor het saldo van de vleeskuikenbedrijven onder het
niveau van dezelfde periode van vorig jaar ligt.

Productie en consumptie
De productie van kuikenvlees in Nederland is in 2009 volgens PVE met ruim 2% gestegen
tot 865.000 ton levend gewicht. De consumptie van kip per hoofd van de bevolking nam toe
van 18,4 tot 19 kg. De volumestijging is groter dan de toename van de bestedingen, de
consumentenprijzen lagen dus onder het niveau van 2008.
De productie van kuikenvlees in de EU.27 in 2009 wordt geraamd op 8,9 miljoen ton
geslacht gewicht (+1,3%). Verwacht wordt dat de productie van kuikenvlees in Nederland in
2010 vrijwel gelijk is aan vorig jaar. Voor de EU.27 wordt een kleine daling van de productie
voorzien van minder dan 0,5%. De wereldproductie zal volgens GIRA met 2,4% toenemen
tot ruim 78 miljoen ton.

Prijsontwikkeling
Op de vleeskuikenmarkt heerste aan het begin van het jaar een positieve stemming. De
afzet van bevroren kuikendelen naar Oost.Europese landen zat in de lift. Het aanbod was
niet al te ruim waardoor het prijsniveau van de vrije kuikens opliep. De positieve stemming
was echter van korte duur. Vanaf eind januari moesten de prijzen weer terrein prijsgeven
door de afnemende vraag (figuur 1). Ondanks een vrij constante markt voor diepgevroren
kuikendelen liep de afzet naar een aantal Oost.Europese landen moeizaam door het winterse
weer. Pas in de loop van maart herstelde de markt weer iets. Het niet al te ruime aanbod en
de bij betere weersomstandigheden betere afzetmogelijkheden zorgden voor een
ommekeer. Reclameacties van enkele retailers zorgden voor extra afzet waardoor de
voorraden verder afnamen.

Saldo daalt door lagere opbrengstprijzen
Het saldo van de vleeskuikenbedrijven is in het eerste kwartaal ruim 13.000 euro per bedrijf
lager dan vorig jaar. Dat kwam vooral door de gemiddeld ruim 5% lagere opbrengstprijzen,
dan in het eerste kwartaal van 2009. De opbrengsten van de afgeleverde kuikens waren als
gevolg daarvan 16.000 euro per bedrijf lager. De ééndagskuikens waren circa 3% duurder
dan in hetzelfde kwartaal van 2009, zodat de omzet en aanwas nog sterker daalde. Het
enige lichtpuntje was de lagere voerprijs. Dat gold vooral voor tarwe, dat bijna 10%
goedkoper was dan het eerste kwartaal van 2009.
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Figuur 1

Prijs van vleeskuikenvlees per kg levend gewicht incl. BTW (1.925 gram,
contract en vrij)
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De prijzen van vleeskuikenkorrel waren 2% lager. Bij deze prijsverhoudingen is het
aantrekkelijker om meer tarwe bij te voeren. De lagere voerprijzen in het eerste kwartaal
zorgen voor een besparing op voerkosten van ruim 4.000 euro voor een bedrijf met
80.000 kuikens. Dat is onvoldoende om de daling van de opbrengsten te compenseren,
zodat het saldo ruim 13.000 euro per bedrijf lager is dan het eerste kwartaal van vorig
jaar (figuur 2). De toegerekende kosten kunnen hiermee wel worden gedekt, maar niet alle
overige kosten. Na aftrek van de niet.toegerekende kosten is het verwachte inkomen in
het eerste kwartaal van 2010 negatief.

Figuur 2

2 Saldo per kwartaal op vleeskuikenbedrijven (bij een omvang van 80.000
vleeskuikens per bedrijf)
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