Derde kwartaal vleesvarkens 2009: dalende prijzen, saldo lager
Arjan Wisman en Jan Bolhuis
De prijzen van varkensvlees vertonen een dalende trend en liggen ruim onder het niveau van vorig jaar.
Lagere voerkosten kunnen de tegenvallende prijzen niet goed maken waardoor het saldo in het derde
kwartaal van dit jaar lager uitkomt dat in dezelfde periode vorig jaar.

Markt: moeizame afzet
Op de markt van varkensvlees heerste aan het begin van het derde kwartaal een rustige stemming. Door de
vakanties hadden de verwerkers moeite om het vlees tegen gunstige prijzen af te zetten. Dankzij het
krappere aanbod van vleesvarkens bleven de opbrengstprijzen redelijk op peil. Het aanbod nam in de loop
van het kwartaal wel iets toe. Dit kon aanvankelijk goed worden opgevangen door een stijgende vraag van
de teruggekeerde vakantiegangers. In september daalden door het ruimere aanbod de prijzen toch (figuur
1). De verkoop van vlees en vleesproducten stond onder druk waardoor de prijzen van de onderdelen
daalden. Dit trok de inkoopprijzen mee omlaag.
Het aantal varkensslachtingen lag dit kwartaal op ruim 3,7 miljoen stuks. Dit is vrijwel gelijk aan het derde
kwartaal van vorig jaar. Over de eerste 9 maanden van dit jaar zijn er ruim 10,5 miljoen varkens geslacht.
Dit is bijna 5% lager is dan vorig jaar.

Figuur 1
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Levende export stagneert
In het derde kwartaal zijn ruim 1 miljoen slachtvarkens levend uitgevoerd. Dit is iets minder dan in het derde
kwartaal van vorig jaar. Opmerkelijk is de daling met 100.000 stuks van het aantal uitgevoerde varkens naar
Duitsland. Hier stond wel een sterke stijging van de export naar Hongarije tegenover. Over de eerste drie
kwartalen zijn bijna 3,1 miljoen varkens uitgevoerd; circa 300.000 stuks meer dan in dezelfde periode van
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2008. Er is in het derde kwartaal bijna 235.000 ton varkensvlees uitgevoerd; dit komt vrijwel overeen met
de hoeveelheid in hetzelfde kwartaal van 2008. In de eerste 9 maanden van dit jaar bedroeg de export circa
590.000 ton wat in vergelijking met vorig jaar bijna 70.000 ton lager was. Met name de uitvoer naar het
Verenigd Koninkrijk en Italië is dit jaar tot nu tot sterk teruggelopen.

Lager saldo
Het saldo per vleesvarkensbedrijf is dit jaar in het derde kwartaal lager dan vorig jaar, vooral door lagere
opbrengstprijzen van varkensvlees ( 13%). Ten opzichte van begin dit jaar was de prijsontwikkeling wel goed
(figuur 2). De daling van de voerprijzen leek medio dit jaar tot stilstand te komen, maar in de afgelopen
maanden liepen deze opnieuw terug dankzij goedkopere grondstoffen. Gemiddeld waren de voerprijzen in
het derde kwartaal 23% lager dan vorig jaar. Daardoor betaalde een gemiddeld bedrijf met 1.500
vleesvarkens op kwartaalbasis bijna 17.000 euro minder voor voer.
Het saldo ligt in het derde kwartaal van dit jaar circa 7.000 euro lager dan vorig jaar en komt uit op 27.000
euro per bedrijf (figuur 2). Vergeleken met de eerste kwartalen van 2009 is dat wel een substantiële
verbetering. Naar verwachting zullen in het derde kwartaal niet alleen de variabele kosten worden
goedgemaakt, maar ook de overige kosten zoals huisvesting en andere algemene kosten. Daardoor
resteert voor de meeste vleesvarkenshouders enig inkomen.
Cumulatief bedraagt het saldo in de eerste drie kwartalen van 2009 35.000 euro per bedrijf, 17.000 euro
minder dan in dezelfde periode vorig jaar. De lagere voerprijzen ( 21%) zijn niet toereikend om de lagere
vleesvarkensprijzen ( 8%) en de hogere biggenprijzen (+22%) te compenseren. De variabele kosten worden
nog wel goedgemaakt, maar slechts een deel van de overige vaste kosten. Naar verwachting zal het
inkomen uit bedrijf dit jaar hierdoor negatief worden.

Figuur 2
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