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De biggenprijzen bewogen zich in het eerste kwartaal van 2010 op een stijgende lijn, maar bleven
onder het niveau van dezelfde periode in 2009. Hierdoor realiseerden de zeugenhouders in het
eerste kwartaal ook een lager saldo dan vorig jaar.

Markt en prijzen
De handel in biggen verliep aan het begin van dit jaar goed. Tijdens de feestdagen hebben een
aantal mesters gewacht met opleggen waardoor er na de jaarwisseling enige inhaalvraag was.
Omdat er vanwege de feestdagen extra speenbiggen zijn geslacht, bleef het aanbod beperkt en
konden de biggen goed worden geplaatst. In de loop van januari liep de vraag door de kou in
Oost*Europa wat terug. De binnenlandse vraag bleef echter goed doorlopen. Door de goede vraag
vanuit Duitsland lieten de prijzen in de loop van het kwartaal een stijgend verloop zien. Tegen het
einde van het kwartaal kwam er vanuit de markt echter steeds meer weerstand tegen het, volgens
de kopers, te hoog opgelopen prijsniveau.

Export van biggen hoger
De groeiende export van biggen zet zich ook dit jaar onverminderd voort. In het eerste kwartaal
van dit jaar (13 weken) zijn er volgens het PVE ruim 1,5 miljoen biggen uitgevoerd. Dit zijn er ruim
200.000 meer dan in de vergelijkbare periode van vorig jaar. De uitvoer naar Polen steeg het
sterkst, met 60.000 stuks. De zeugenstapel in Polen is aanzienlijk afgenomen waardoor de
mesters voor de biggenvoorziening meer op het buitenland zijn aangewezen. Opvallend is de
toename van de export naar Spanje en Italië met ruim 100.000 biggen, nadat de laatste jaren de
biggenuitvoer naar deze landen daalde. De groeiende export naar Duitsland zette zich
onverminderd voort.

Saldo lager
Het saldo in het eerste kwartaal van 2010 is 12.000 euro per fokvarkensbedrijf lager dan vorig
jaar (figuur 2). De belangrijkste oorzaak hiervan is de 11% lagere biggenprijzen (figuur 1)
waardoor de opbrengsten 16.000 euro per bedrijf per kwartaal lager liggen. Vooral in januari lag
de biggenprijs met een verschil van ruim 8 euro onder het niveau van januari 2009. In maart is dat
verschil teruggelopen tot 4 euro per big. De voerprijzen zijn ook gedaald (8%), maar dat voordeel
is in euro omgerekend veel kleiner dan het nadeel van de lagere opbrengsten.
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Figuur 1

Prijs per big van 23 kg, af!boerderij
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De prijs van zeugenbrok daalde meer dan die van biggenkorrel, omdat energierijke
grondstoffen sterker in prijs zijn teruggelopen. De voerprijzen laten de laatste tijd overigens
weer een lichte stijging zien. De totale voerkosten zijn op kwartaalbasis 5.000 euro per
fokvarkensbedrijf lager dan het eerste kwartaal van 2009. De prijs van de slachtzeugen
stond ook onder druk, evenals de prijzen van fokgelten (van 6,5 maand) die daalden in
navolging van de biggenprijzen (*4%). Ondanks het lagere saldo resteerde na aftrek van de
niet*toegerekende kosten (onder andere mestafzet en huisvesting) nog een redelijk inkomen,
maar dat is wel lager dan vorig jaar.
Figuur 2

Saldo per kwartaal op fokvarkensbedrijven (bij een omvang van 450
zeugen per bedrijf)
Euro per bedrijf
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