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De meeste sectoren in de intensieve veehouderij hebben een positief jaar 2005 achter de rug. Vooral de
vleeskuiken- en de zeugenbedrijven sluiten het jaar af met bijzonder goede resultaten. De
vleesvarkenshouderij staat iets onder druk, de resultaten komen nog wel uit op een redelijk niveau. In de
legsector zijn de resultaten iets verbeterd, maar er wordt nog steeds ingeteerd op het eigen vermogen.

Legsector nog niet uit de zorgen
De resultaten in de legsector zijn in 2005 iets verbeterd ten opzichte van 2004, maar blijven wel
teleurstellend laag. De eierprijzen zijn in 2005 wel iets gestegen, maar nog steeds onvoldoende voor een
kostendekkende productie. De contractprijzen zijn verlaagd zodat de eierprijzen op jaarbasis gemiddeld
gelijk zullen blijven. Aan de kostenkant zijn er wel lichtpuntjes: de prijzen van voer en opfokhennen vallen dit
jaar respectievelijk 14% en 6% lager uit. Het saldo neemt daardoor met ruim 1 euro toe tot bijna 3 euro per
hen per jaar (tabel 1). Het gezinsinkomen uit bedrijf zal in 2005 toenemen naar -31.000 euro (tabel 2). Door
het wederom negatieve inkomen moet opnieuw een beroep worden gedaan op het eigen vermogen.

Resultaten vleeskuikens veel beter
2005 zal voor de vleeskuikenhouderij een bijzonder goed jaar worden, dankzij de sterke opleving van de
kuikenprijzen en de lagere voerprijzen. De opbrengstprijzen begonnen het jaar op een laag niveau, maar
trokken in de zomer steeds verder aan. In de loop van 2005 heeft de vleeskuikensector vooral kunnen
profiteren van het geringere aanbod uit Azië, waar de vogelgriep nog steeds de kop opsteekt. Eind 2005
daalde de kuikenprijs sterk, mede door de vrees voor het vogelgriepvirus. De voerkosten zullen in 2005 veel
lager zijn, door de 13% gedaalde voerprijzen. De aankoopprijzen van eendagskuikens zijn in 2005 wel met
7% gestegen. Ook de verwarmingskosten zijn door de hogere brandstofprijzen flink toegenomen, tot circa
25.000 euro per bedrijf. Het saldo zal in 2005 uitkomen op 37 eurocent per opgezet kuiken, circa 20 cent
hoger dan voorgaand jaar. Het gezinsinkomen uit bedrijf wordt in 2005 geraamd op 100.000 euro per
vleeskuikenbedrijf, een toename van 98.000 euro. Na drie jaren met lage inkomens en grote ontsparingen
zullen de vleeskuikenbedrijven in 2005 het eigen vermogen weer wat kunnen versterken.
Tabel 1

Saldo (in euro per dier) van enkele takken in de intensieve veehouderij
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Saldo zeugen opnieuw hoger
De resultaten van de zeugenhouderij zullen in 2005 opnieuw verbeteren door de hogere biggenprijzen en de
lagere voerprijzen. Op jaarbasis zal in 2005 de biggenprijs 17% toenemen tot 48 euro per stuk voor een big
van 25 kg. Duitsland blijft de belangrijkste afnemer van Nederlandse biggen: de helft van de exportbiggen
gaat naar onze oosterburen. De afzet van biggen naar Spanje en Italië is in 2004 echter sterk gedaald. Er
zijn wel nieuwe bestemmingen gevonden voor de exportbiggen: Polen en Hongarije. De voerkosten zullen op
jaarbasis circa 30 euro per zeug lager zijn. Daar tegenover staan hogere kosten voor energie. Het grotere
aantal biggen per zeug, en vooral de hogere biggenprijzen in 2005 dragen bij aan de saldostijging tot 600
euro per zeug per jaar (tabel 1).
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Het gezinsinkomen uit bedrijf op de gespecialiseerde fokvarkensbedrijven zal in 2005 met ruim 40.000 euro
stijgen tot 120.000 euro per bedrijf (tabel 2). Dit resulteert uiteindelijk in besparingen die zullen toenemen
tot 83.000 euro per bedrijf. Het eigen vermogen kan daardoor opnieuw worden versterkt.

Saldo vleesvarkens iets lager
In tegenstelling tot de gunstige ontwikkelingen in de zeugenhouderij staan de resultaten in de
vleesvarkenshouderij iets onder druk. Tegenover de 4% hogere opbrengstprijzen staan veel hogere kosten
voor de aangekochte biggen. De opbrengstprijzen hebben zich vooral in de tweede helft van het jaar gunstig
ontwikkeld. Aan de kostenkant worden de duurdere biggen bijna gecompenseerd door de lagere voerkosten
(-12%). Alles bij elkaar wordt het saldo in 2005 geraamd op 90 euro per vleesvarken, een daling van 10
euro ten opzichte van 2004 (tabel 1). Het gezinsinkomen uit bedrijf zal op de gespecialiseerde
vleesvarkensbedrijven in 2005 iets dalen tot 56.000 euro per bedrijf. Ook de besparingen zullen wat lager
zijn dan in 2004. De gesloten varkensbedrijven kunnen in 2005 een hoger gemiddeld gezinsinkomen uit
bedrijf verwachten. Dat inkomen zal met ruim 20.000 euro stijgen naar 137.000 euro per bedrijf, waardoor
flinke besparingen mogelijk zijn. De laatste twee jaren hebben de varkensbedrijven hun inkomen sterk
kunnen verbeteren. De financiële weerstandskracht in de jaren daarvoor was op veel bedrijven aangetast
door de aanhoudende verliezen die toen werden geleden. Nu kan de rentelast worden verlaagd en kunnen
de investeringen worden gedaan om de moderniteit van het bedrijf op peil te houden en tegemoet te komen
aan de wettelijke eisen op het gebied van welzijn en milieu.
Tabel 2

Rentabiliteit, inkomens en besparingen op varkens- en pluimveebedrijven
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Meer informatie:
Rapport 1.05.03 Actuele ontwikkeling van bedrijfsresultaten en inkomens 2005
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