Nieuwe punten voor begrotingen
In het overleg 'prijsindicaties melkveehouderij', waarin deskundigen van Productschap Zuivel, Directie
Regelingen, accountantsbureaus, DLV, Wageningen UR en banken deelnemen, zijn de uitgangspunten
en normen voor saldobepalende posten van de bedrijfsbegrotingen voor de middellange termijn vastgesteld. De middellangetermijnvoorspelling voor de melkprijs is dat die boven de 30 cent ligt.

De gemiddelde melkprijs tot en met 2015 wordt geschat op 31 euro per 100 kg melk, exclusief btw,
bij 4,40% vet en 3,50% eiwit. Het btw-percentage bedraagt 5,374%. Voor andere vet- en eiwitgehalten
kan een formule worden gehanteerd: melkprijs 2010-2015 (excl. btw): (3,2ixvetgehalte) + f5,83x
eiwitgehalte) - 3,65 euro/100 kg.
Voedermiddelen

De ingeschatte prijzen voor de middellange termijn voor standaardbrok, eiwitrijke brok en snijmaïskernbrok zijn afgerond ingeschat op respectievelijk 16,00 euro, 18,50 euro en 23,00 euro per 100 kg,
exclusiefbtw.
De prijs van maïs is vooral afhankelijk van de ruwvoersituatie in het betreffende jaar. De maïsprijs op
middellange termijn wordt geschat op 37,50 euro per ton product, exclusiefbtw (van foeragehandel
franco op boerderij in oogsttijd, dus inclusief kosten voor oogst en transport).
Kunstmest

De prijzen van de belangrijkste kunstmeststoffen in de melkveehouderij zijn voor de middellange
termijn (euro/100 kg, levering 8 ton in bulk, franco, exclusiefbtw): kalkammonsalpeter
24,00 euro/100 kg en NP 26-7 30,00 euro/100 kg.
Mest

Mestafzetkosten zijn geen onderdeel van het saldo, maar is wel een post om rekening mee te houden
in begrotingen. Op middellange termijn wordt een mestafzetprijs van 17,00 euro per kuub verwacht.
Dit geldt echter voor transport op lange afstand en vanuit overschotgebieden (af boerderij inclusief
wegen en bemonsteren).
Bij transport over korte afstand geldt voor rundveemest een verwachting op middellange termijn van
11,00 euro per kuub.
De normen en de uitwerking van de normen worden gepubliceerd in de bundel 'Kwantitatieve
Informatie Veehouderij 2010-2011 (KWIN-V 2010-2011)', een uitgave van Wageningen UR Livestock
Research. Die komt omstreeks augustus beschikbaar en is te bestellen via www.kwin.nl.
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