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De prijzen van biologische voeders zijn de afgelopen paar jaar fors gestegen. Ook zit er nog
een verdere stijging aan te komen, aldus voerfabrikanten.
Voerprijsontwikkeling 2005 - 2007
Figuur 1 geeft een overzicht van de voerprijsontwikkeling vanaf voorjaar 2005 tot en met
voorjaar 2007. Dit zijn voorlopige cijfers, omdat van een fabrikant de voerprijzen van 2005
nog niet volledig zijn.
Voerprijsontwikkeling biologische varkensvoeders
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NB. Voerprijzen zijn netto prijzen (incl. kortingen voor tijdige betaling, kwantum,
incassokorting), exclusief BTW en bij levering van 16 ton in bulk, franco varkenshouder.
Uit figuur 1 blijkt dat de voerprijs fors gestegen is, echter vooral vanaf najaar 2005.
(Voorlopige) cijfers geven aan dat de totale prijsstijging van het voerpakket in ongeveer twee
jaar tijd ongeveer € 6,75 per 100 kg voer bedraagt, waarbij vooral het biggenvoer de grootste
stijging heeft en drachtzeugenvoer een ondergemiddelde stijging. Procentueel gezien verschilt
de prijsstijging niet zo veel tussen voersoorten.

Kostprijsstijging
De voerprijsstijging over de periode juli 2005-juni 2006 ten opzichte van juli 2004-juni 2005
is niet af te leiden, omdat de voerprijzen (nog) niet helemaal vergelijkbaar zijn. Deze
prijsstijging is naar verwachting echter heel beperkt. Over de daarop volgende periode: juli
2006-juni 2007 ten opzichte van juli 2005-juni 2006 is het voer echter wel fors gestegen. Het
voerpakket is in die tijd circa € 4,57/100 kg duurder geworden (+19%).
Uitgaande van de kostprijsberekening 2005 (obv cijfers 2004 en voerprijzen 2004/2005) is de
voerprijsstijging doorgerekend, om inzicht te krijgen in de gevolgen voor de productiekosten
van biologische biggen en slachtvarkens. De kostprijs per big stijgt daardoor van € 95 naar €
99 (+ € 4,30). De kostprijs van de slachtvarkens stijgt door het duurdere big en het duurdere
voer van € 2,52 naar € 2,71 (+ € 0,19) per kg slachtgewicht.
Verwachting veevoerfabrikanten
Redenen voor voerprijsstijging zijn de toegenomen vraag (door toegenomen productie van
biologische varkens) en het blijvend krappe aanbod (dat versterkt wordt door de huidige hoge
prijzen voor gangbare grondstoffen door de aandacht voor bio-energie). We hebben
fabrikanten gevraagd naar hun verwachting voor de voerprijsontwikkeling ten opzichte van
juli 2007. Let op: de voerprijzen per begin juli 2007 zijn al weer enkele euro’s hoger dan de
gemiddelde voerprijs over het voorjaar van 2007.
Twee bedrijven durven ze geen verwachting af te geven omdat er nauwelijks inzicht is in
grondstofprijzen. De andere twee geven aan voor dit najaar een verdere prijsstijging te
verwachten van “minimaal € 1,50” en “2-3 euro per 100 kg”. Zuivelproducten voor
biggenvoer zijn extreem duur geworden. Ook de gangbare producten die gebruikt worden zijn
duurder geworden. Daarnaast wordt opgemerkt dat biologische akkerbouwers hun producten
vasthouden in afwachting van nog verdere prijsstijging. Ook de SKAL-afdracht wordt
genoemd als extra reden voor voerprijsstijging: bij iedere transactie (akkerbouw-handelaarproducent) moet 1% van de omzet (en dus ook van de meerprijs) worden afgedragen als
SKAL-afdracht.
Voor 2008 wordt een verdere stijging verwacht. Doordat het varkensvoer vanaf 1-1-2008 90%
biologische grondstoffen moet bevatten, tegen 85 % momenteel, zal dit ook een prijsstijging
geven van € 1 per 100 kg of meer.
Als reactie op het krappe aanbod en de hoge prijzen van grondstoffen wordt door een enkeling
de grondstofsamenstelling enigszins gewijzigd; ook worden grondstoffen in bijv. ZuidAmerika gezocht. Vanuit Oost-Europa is geen aanvoer van bio grondstoffen te verwachten,
ten eerste door de slechte oogsten van dit jaar, ten tweede doordat de prijzen van
conventionele grondstoffen zeer goed zijn en ten derde door de relatief hoge transportkosten
vanuit Oost-Europa (as) ten opzichte van Zuid-Amerika (schip).

De sterk stijgende vraag naar bio-energie heeft geleid tot wereldwijd stijgende
(conventionele) graanprijzen. Dit remt de omschakeling door akkerbouwers naar biologische
teelt. Aangenomen mag worden dat dit effect vooral van tijdelijke aard zal zijn, bijv. de
komende vijf jaar.
Nogmaals: kostprijsstijging
Als de voerprijs dit najaar met nog eens (stel) € 2 per 100 kg zou stijgen, zou de biggenprijs
met nog eens € 3 stijgen en de vleesvarkens met nog eens 12 a 13 cent per kg slachtgewicht.
Ook een verdere verhoging per 2008 zal nog eens navenante effecten hebben. Dit zou kunnen
betekenen dat de kostprijs gaat stijgen naar € 105 per big en naar € 2,90-2,95 per kg
slachtgewicht.
Deze hoge kostprijzen zijn geen doemscenario, maar lijken werkelijkheid te worden. Wat kan
een varkenshouder hieraan doen:
* Voerprijzen tussen fabrikanten vergelijken. Er zijn duidelijke verschillen in voerprijzen, die
echter deels wel veroorzaakt worden door kwaliteitsverschillen. Het is de vraag of duurder
voer wel zoveel beter is dan het goedkopere voer.
* (Gezamenlijke) afspraken maken met voerleveranciers. Door goede afstemming van
levermomenten en tijdig bestellen kunnen de kosten van de voerleverancier ook enigszins
beperkt worden.
* Beperk het voerverbruik. De spreiding in voerconversie tussen bedrijven is groot. Er zijn
bedrijven die een 0,4 hogere vc hebben dan het gemiddelde. Bij een hoge voerprijs is
voerbesparing des te sneller lucratief.

