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Tweede kwartaal 2010 vleeskuikens: opnieuw lager saldo
Jan Bolhuis en Arjan Wisman
In het tweede kwartaal van 2010 is het saldo per vleeskuikenbedrijf meer dan 10.000 euro lager dan
vorig jaar. De belangrijkste oorzaak is de lagere opbrengstprijs. Lagere voerprijzen kunnen die
opbrengstendaling niet compenseren.

Productie en consumptie
De aanvoer van vleeskuikens bij de Nederlandse slachterijen schommelde in het tweede kwartaal rond
80.000 ton levend gewicht per maand. Deze hoeveelheid was vrijwel hetzelfde als in het tweede
kwartaal van vorig jaar. Het aanbod van vleeskuikens in de EU nam toe en was hoger dan in dezelfde
periode van vorig jaar. De invoer van pluimvlees in de EU bedroeg de eerste vijf maanden van dit jaar
ruim 310.000 ton. Dit is bijna 14% minder dan vorig jaar. Van de invoer komt 70 tot 75% uit Brazilië,
maar de invoer uit dit land vertoont de laatste jaren een dalende tendens. De Braziliaanse real is de
afgelopen tijd in waarde gestegen waardoor de import duurder is geworden. De Nederlandse
consumptie van pluimveevlees in kg is het eerste kwartaal volgens PVE met 2% toegenomen. Het
marktaandeel van de supermarkten blijft groeien en bedraagt nu meer dan 90% voor pluimveevlees.

Prijsontwikkeling
Op de vleeskuikenmarkt heerste aanvankelijk een rustige stemming. Er werd tegen vrijwel
gelijkblijvende prijzen gehandeld. De afzet van kuikenbouten naar enkele Oost4Europese landen verliep
echter stroef. In de loop van het kwartaal verbeterde de afzet. De zwakkere koers van de euro
vergemakkelijkte de afzet naar de niet eurolanden. Rusland kwam nadrukkelijk in de markt voor de
aankoop van bouten. De vraag in Nederland was eveneens goed en door het zomerse weer verliep de
afzet voorspoedig. Hoewel het aanbod in de EU in de loop van het kwartaal toenam, liepen de prijzen
als gevolg van de goede afzetmogelijkheden op. Dit resulteerde in stijgende contractprijzen voor de
pluimveehouders. De contractprijzen zijn nog wel lager dan vorig jaar maar door de prijsstijgingen dit
jaar is het verschil aanzienlijk afgenomen (figuur 1).

Figuur 1
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Saldo opnieuw lager
In het tweede kwartaal is het saldo per vleeskuikenbedrijf bijna 11.000 euro lager
uitgekomen dan vorig jaar. Net als in het eerste kwartaal van 2010, werd dat lagere saldo
grotendeels veroorzaakt door gedaalde opbrengstprijzen. De gemiddelde kuikenprijs was
bijna 4% lager dan in het tweede kwartaal van 2009 (figuur 1).Vanwege de duurdere
broedeiprijzen zijn de prijzen van ééndagskuikens met 2% verhoogd in tweede kwartaal. Op
kwartaalbasis zijn daardoor de aankoopkosten van ééndagskuikens circa 1.000 euro per
bedrijf hoger geworden. Daar tegenover staat dat de voerprijzen in het tweede kwartaal
lager waren dan vorig jaar. Dat geldt vooral voor voertarwe (4 4%). De prijzen van
vleeskuikenkorrel zijn ook iets lager dan vorig jaar. De prijsdaling is enige maanden geleden
omgeslagen in een licht oplopende tendens. In juni is het kuikenvoer met nog eens 1% in
prijs verhoogd. Alles bij elkaar leiden de lagere voerprijzen tot 1.300 euro lagere voerkosten
per bedrijf in het tweede kwartaal. Ten opzichte van de flinke opbrengstdaling biedt dat
slechts weinig compensatie. Het saldo komt uiteindelijk bijna 11.000 euro per bedrijf lager
uit dan hetzelfde kwartaal vorig jaar (figuur 2). Bij dit saldo van 41.000 euro per bedrijf
worden wel de toegerekende kosten goedgemaakt, maar de overige kosten niet. Na aftrek
van de niet4toegerekende kosten is het verwachte inkomen in het tweede kwartaal van 2010
negatief, terwijl dat vorig jaar nog positief was.

Figuur 2
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