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Flink herstel inkomens leghennenbedrijven
Arjan Wisman
Veel hoger saldo en inkomen leghennen
In de legsector zijn de resultaten in 2012 bijzonder goed hersteld van het zeer slechte
voorgaande jaar. De eierprijzen zijn fors gestegen in 2012. Vooral in het eerste halfjaar was het
prijsniveau van eieren veel hoger dan in 2011. Dat is voor een deel het gevolg van de verplichte
omschakeling van traditionele kooihuisvesting naar nieuwe vormen van huisvesting waardoor het
EU-aanbod daalde. De voerprijzen zijn weliswaar ook flink gestegen (9%), maar veel minder dan de
eierprijzen. Die prijsstijging van voer veroorzaakt ook hogere aankoopprijzen van jonge hennen.
Het saldo per leghen wordt bijna 8 euro hoger geraamd dan in 2011 (tabel 1), vooral dankzij
hogere eierprijzen. De gemiddelde eierprijs is op jaarbasis 50% hoger dan in 2011. Daarbinnen
zijn wel grote verschillen. De marktprijzen voor scharrel- en kooi-eieren zijn op jaarbasis met bijna
70% respectievelijk 80% gestegen. De contractprijzen zijn wel iets verhoogd, maar veel minder
dan de marktprijzen. In betere tijden profiteren de bedrijven met contracten niet of nauwelijks van
het marktherstel, zoals dit jaar.
Tabel 1

Kengetallen in de pluimveehouderij (euro excl. btw)
2010

2011

2012 (r)

5,35

0,70

8,50

5,90

5,30

7,90

w.v. scharreleieren (euro/100 st)

6,90

5,80

8,70

kooieieren (euro/100 st)
Vleeskuikens

4,70

4,30

7,20

Saldo per opgezet kuiken

0,24

0,29

0,21

Opbrengstprijs per kg levend gewicht

0,79

0,89

0,92

Leghennen (alle huisvestingssystemen)
Saldo per leghen per jaar
Opbrengstprijs eieren (euro/100 st)

Bron: Informatienet.

Dankzij de hogere eierprijzen in 2012 worden de bedrijfsresultaten en inkomens van
leghennenbedrijven fors hoger geraamd. De opbrengsten/kostenverhouding zal sterk verbeteren
naar 116%. De totale opbrengsten (vooral consumptie-eieren) worden in 2012 ruim 60% hoger
geraamd, terwijl de totale betaalde kosten met 8% stijgen. De voerkosten zijn fors hoger. De
meeste overige kosten zijn iets in prijs gestegen, behalve water, betaalde rente en mestafzet. De
kosten van mestafzet zijn in 2012 verder gedaald. Mede dankzij de hogere kunstmestprijzen is de
vraag naar pluimveemest uit Duitsland groter geworden. Daarnaast wordt circa een derde deel
van de droge pluimveemest verbrand in de biomassacentrale te Moerdijk voor de productie van
elektriciteit. In 2012 zal het inkomen uit bedrijf van het gemiddelde leghennenbedrijf bijna twee en
halve ton stijgen naar 148.000 euro per onbetaalde arbeidskracht. Daardoor zijn besparingen
mogelijk van gemiddeld 160.000 euro per bedrijf. In 2011 werd fors ingeteerd op het eigen
vermogen.
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Tabel 2

Rentabiliteit en inkomen van pluimveebedrijven
Leghennenbedrijven

Vleeskuikenbedrijven

Opbrengst per 100 euro kosten
2010

99

98

2011

76

100

116

99

2010

44

31

2011

-98

41

148

34

2010

17

-2

2011

-189

8

2012 (r)

160

1

2012 (r)
Inkomen uit bedrijf (x 1.000 euro per onbetaalde aje)

2012 (r)
Besparingen (x 1.000 euro per bedrijf)

Bron: Informatienet.

Lager saldo en inkomen vleeskuikenhouderij
Het saldo van de vleeskuikenhouderij daalt in 2012, vooral door stijgende voerprijzen (tabel
1). De hogere voerkosten worden onvoldoende goedgemaakt door hogere opbrengsten.
Het jaar begon met stabiele marktprijzen. Pas vanaf maart gingen de opbrengstprijzen
omhoog. Vanaf november moesten de prijzen iets terrein prijsgeven onder druk van de
grotere productie. Op jaarbasis is de opbrengstprijs gemiddeld 4% hoger geraamd dan in
2011. De aankoopprijzen van eendagskuikens zijn 3% gestegen. Het voer is echter veel
duurder geworden in 2012. De voerprijzen zijn vooral in de tweede helft van het jaar flink
opgelopen door hogere prijzen op de grondstoffenmarkt. Dat is het gevolg van
tegenvallende oogstverwachtingen van de wereldwijde productie van granen en soja. De
vleeskuikenkorrel is op jaarbasis 7% duurder dan in 2011. Veel kuikenhouders voeren tarwe
bij of kopen vleeskuikenvoer aangevuld met tarwe dat ook duurder werd. Gemiddeld zullen
de groothandelsprijzen van tarwe 8% hoger zijn dan in 2011. Vooral door de fors hogere
voerkosten zal het saldo in 2012 met 8 cent dalen tot 21 cent per opgezet vleeskuiken. Als
gevolg hiervan worden ook de bedrijfsresultaten en inkomens van vleeskuikenbedrijven in
2012 iets lager geraamd. De veel hogere voerkosten per bedrijf worden onvoldoende
gecompenseerd door hogere opbrengsten. De meeste andere kosten stijgen ook,
waaronder energiekosten. De kosten van water en mestafzet zijn in 2012 wel gedaald. Op
jaarbasis worden de mestafzetprijzen bijna 20% lager geraamd dan in 2011 (zie ook
leghennen). De berekende rente daalt flink zodat de opbrengsten/kostenverhouding per
saldo slechts 1-procentpunt is gedaald. Per saldo neemt het inkomen uit bedrijf met 7.000
euro af tot 34.000 euro per onbetaalde arbeidskracht; de besparingen worden geraamd op
gemiddeld 1.000 euro per bedrijf.
Meer informatie:
Rapport 2012-064: Actuele ontwikkeling van resultaten en inkomens in de land- en tuinbouw
in 2012.
BINternet en Barometer: zie www.wageningenur.nl/lei bij sector in cijfers.

