Derde kwartaal zeugenhouderij 2009: hoger saldo door lagere voerprijs
Arjan Wisman en Jan Bolhuis
De biggenprijzen bevinden zich in het derde kwartaal van 2009 op een dalende lijn en duiken onder het
niveau van 2008. Desondanks ligt het saldo in het derde kwartaal hoger dan in dezelfde periode vorig jaar.
Dit komt door de lagere voerprijzen.

Markt en prijzen
De biggenmarkt kon in het begin van het derde kwartaal nauwelijks profiteren van de hogere prijzen op de
vleesvarkensmarkt. Dit kwam enerzijds door een groeiend aanbod van Nederlandse biggen en anderzijds
door de afwachtende houding bij de vleesvarkenshouders. Het rendement in de vleesvarkenshouderij is dit
jaar tot nu toe zeer teleurstellend waardoor kopers probeerden de inkoopprijzen van biggen te drukken. Er
was wel meer vraag vanuit enkele Oost Europese landen. De biggenproductie in landen als Polen, Hongarije
en Roemenië is door de gekrompen zeugenstapel namelijk flink afgenomen. De afzet naar deze landen werd
echter belemmerd door onvoldoende liquiditeit bij de varkenshouders. De concurrentie op de Duitse markt
van Deense en Spaanse biggen nam in de loop van het kwartaal toe. De dalende varkensprijzen in
september hadden tot gevolg dat de stemming op de biggenmarkt nog verder verslechterde. De prijzen
daalden fors, binnen een maand met 10 euro per stuk (figuur 1).

Figuur 1

Prijs per big van 23 kg, afboerderij

Euro per big
60
50
40
30
2006
2007
2008
2009

20
10
0
jan

feb

mrt

apr

mei juni

juli

aug sep

okt

nov dec

Biggenexport
In het derde kwartaal zijn er meer dan 1,5 miljoen biggen uitgevoerd. Hiervan zijn er bijna 750.000 naar
Duitsland afgezet. De export naar Polen was groot met 260.000 stuks en naar Roemenië zijn dit kwartaal
ruim 125.000 biggen uitgevoerd. De export naar Spanje is vrijwel weggevallen en bedroeg gemiddeld nog
geen 1.500 biggen per week.
In de eerste negen maanden van dit jaar zijn er ruim 4,4 miljoen biggen uitgevoerd, dat is ruim 650.000
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stuks meer dan in dezelfde periode van vorig jaar. De uitvoer naar Duitsland, Polen en Roemenië steeg het
meest. De uitvoer naar Spanje, een aantal jaren geleden nog één van de belangrijkste afnemers van
Nederlandse biggen, is in deze periode met 315.000 stuks gedaald tot circa 100.000 stuks.
Hoger saldo vooral door lage voerprijzen
In het derde kwartaal van 2009 is het saldo per fokvarkensbedrijf 15.000 euro hoger dan in hetzelfde
kwartaal vorig jaar (figuur 2). Dat komt vooral door de 20% lagere voerprijzen en in mindere mate door
hogere biggenprijzen (+5%). De fokgelten waren in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar 5%
duurder. De prijzen van de slachtzeugen bewogen zich eerst in een licht opgaande lijn. Tegen het einde van
het kwartaal liepen de prijzen terug onder invloed van de zwakke stemming op de varkensmarkt. Uiteindelijk
zijn de prijzen van slachtzeugen 10% lager dan vorig jaar. Per saldo is de omzet en aanwas in het derde
kwartaal met 2.000 euro gestegen tot ruim 120.000 euro per bedrijf. Net als in het tweede kwartaal, was
ook nu de voerprijsdaling erg positief voor het saldo. Door de lagere voerprijs kwamen de voerkosten op
kwartaalbasis ruim 13.000 euro lager uit dan in hetzelfde kwartaal 20008. Na aftrek van de overige
toegerekende kosten blijft in het derde kwartaal een saldo over van 50.000 euro per bedrijf, 15.000 euro
meer dan in dezelfde periode van 2008.
In het lopende jaar was het saldo tot nu toe het hoogst in april (25.000 euro) dankzij hoge biggenprijzen.
Daarna daalden de biggenprijzen waardoor ook het saldo terugviel tot rond de 15.000 euro per maand in
september. De iets lagere voerprijzen hebben de veel lagere opbrengsten lang niet gecompenseerd. Tot nu
toe vertoont de ontwikkeling van het saldo in 2009 veel overeenkomsten met die van 2006, zij het op een
iets lager niveau. Dat geldt vooral voor de biggenprijzen en iets minder voor de voerprijzen, want die waren
in 2006 ruim 15% lager dan nu. Cumulatief bedraagt het saldo in eerste drie kwartalen van 2009 ruim
180.000 euro per bedrijf. Dat is een ton hoger dan voorgaand jaar in dezelfde periode. Dat is vooral het
resultaat van 22% hogere biggenprijzen en 18% lagere voerprijzen. Het ziet ernaar uit dat dit lopende jaar
wordt afgesloten met een positief inkomen, na een aantal magere jaren.

Figuur 2
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