Hoe hoog zijn de huisvestingskosten op
biologische varkensbedrijven?
periode beter in kaart brengen. Dit moet uitgangspunten
opleveren om in het programma in te bouwen, zodat ook
berekeningen voor biologische stallen gemaakt kunnen worden.

Bert Bosma
Hoe groot zijn de investeringskosten in gebouwen en
inventaris op een biologisch varkensbedrijf? Deze
vraag is niet eenvoudig te beantwoorden vanwege het
geringe aantal biologische bedrijven. Het Praktijkonderzoek Veehouderij gaat de komende tijd meer
informatie verzamelen om de investeringskosten beter
te kunnen berekenen.

Plan van aanpak
De eerste fase in het onderzoek is het definiëren van een
‘standaard’ biologisch bedrijf. Hierbij gaan we uit van een nieuw
te bouwen stal. Bij verbouw is namelijk de uitgangssituatie erg
belangrijk voor de uiteindelijke investeringskosten van de stal
die gerealiseerd wordt. Dit resulteert in de praktijk in een grote
variëteit aan investeringskosten. Hoewel bekend is dat een stal
altijd maatwerk is en daarom een ‘standaard’-stal eigenlijk niet
bestaat, geeft de standaardstal een indicatie voor een
gemiddeld bedrijf met voldoende mogelijkheden voor nu en in
de toekomst. Het standaardbedrijf is hierbij een gesloten
bedrijf met 96 gemiddeld aanwezige zeugen en 605
gemiddeld aanwezige vleesvarkens.

Kosten kennen is belangrijk
In 2001 zijn tussen biologische varkenshouders, slachterijen en
supermarkten afspraken gemaakt, waarbij de omschakelende
varkenshouders meerjarige contracten krijgen met prijsgarantie
en leveringsplicht. Als prijsgarantie geldt de berekende kostprijs per kilo geslacht gewicht.

De volgende stap is het verzamelen van gegevens van recent
afgesloten en lopende bouwprojecten op biologische bedrijven.
De stallen worden ingevoerd in het programma en de uitkomsten worden vervolgens vergeleken met de werkelijke kosten.
Op deze manier wordt duidelijk hoe het investeringsprogramma
aangepast moet worden voor het opzetten van een investeringsbegroting van stallen voor biologische varkens.

Daarom wordt jaarlijks een kostprijsberekening voor biologische biggen en varkensvlees opgesteld. De huisvestingskosten
maken 20% tot 25% van deze kostprijs uit. Het nemen van de
juiste uitgangspunten in de kostprijsberekening is daarom van
wezenlijk belang. Omdat de biologische sector relatief jong is,
zijn er nog geen uitgebreide gegevens beschikbaar van de
huisvestingskosten op biologische bedrijven.

Resultaten
Het uiteindelijke resultaat is een meer onderbouwde berekening
van de huisvestingskosten op biologische varkensbedrijven, die
gebruikt kan worden in de kostprijsberekening van biologisch
varkensvlees.
Het investeringsprogramma zal als gevolg van het onderzoek
beter geschikt zijn voor het doorrekenen van verschillende
biologische stallen en alternatieven.

Huisvestingsprogramma
Praktijkonderzoek Veehouderij heeft voor de gangbare varkenshouderij een investeringskostenprogramma beschikbaar waarmee stallen en alternatieven doorgerekend kunnen worden.
Dit programma is op dit moment nog niet geschikt voor het
berekenen van biologische stallen. Het PV gaat daarom de
investeringskosten op biologische bedrijven in de komende

Nieuwbouw voor biologische varkens in Raalte
Op dit moment wordt een nieuwe biologische varkensstal gebouwd op Praktijkcentrum Raalte.
Middels kijkdagen is het mogelijk
dezeVarkens
bouw te volgen.
PraktijkKompas
Maart 2003
Neem voor meer informatie contact op met Praktijkcentrum Raalte,
tel. 0572-352174 of kijk op de internetpagina www.pv.wur.nl .
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