NotaNo95
ONDERZOEKNAARDEPRODUCTIEKOSTEN VANBROEDEIEREN

Doorde Stichtingvan deLandbouwwerdbijschrijvenvan.
30September 1952aanhet L.E.I.hetverzoek gerichtleen onderzoek in te stellennaar dekostenvandebroedei-proui.ctieop
vermeerderingsbedrijven.
Gezien dekorte tijd.welksvoor eendergelijk onderzoekbeschikbaarwas,mededoorde ingenoemd schrijven gesteldetermijn,
moest inhoofdzaakgorden gewerktmet,hetbeperkte cijfermateriaal
datbeschikbaarv/as.Slechts.op enkele puntenkondenaanvullende
gegevens-wordenverzameld,•
Inleiding
Iederjaarwordt eengroot deelvan depluimveestapel vervangen
door jonge dieren,Bijdehuidigebedrijfsvoeringin ons-land,
welke zichde laatste jaren inderichtingvan een iets snellere
verjonging'vandekippenstapel heeft ontwikkeld,wordt jaarlijks
ongeveer $0%vandedierenvervangen.Devoortbrengingvan de
jonge kuikens geschiedt nog slechts sporadisch opdegewone
pluimveebedrijvenzèlf> eninhoofdzaak opspeciaal daartoe
ingerichtebroedbedrijven*
:Dezebroederijen zijn inhetkadervan de teeltregelingverplicht
debenodigde broedeieren tebetrekkenvan erkendevermeerderings•bedrijven,welke ophunbeurtweeruitsluitend met'dieren,afkomstig
vanerkende fckbedrijven,mogenwerken.Doorde teeltregeling
wordt opdeze wijze eengesloten systeem gevormd dat,met deonder
controle staandekippenstapel opfokbedrijven alsbasis,gunstige
voorwaarden scheptvoordehandhaving enverbeteringvanhet
productievermogen van deNederlandse pluimveestapel.
Uiteraard vormen-de'vermeerderingsbedrijven indit systeemeen
belngrijke schakel,alsproducentvan allebenodigdebroedeieren.
Dezevermeerderingsbedrijver,bobbenniettemin nogdebelangrijkste
inkomsteiiuit deverkoop van consunptie-eieren,Deafzet van
broedeierenbelooptnl. gemiddeldnaar schatting slechts 20à25$
van de inkomstenuit pluimvee.Debedrijfsvoeringdient echter
teworden afgesteld opdeproductievanbroedeieren. De extra
kostenwe2kehiervoorworden gemaakt,meetenbijeen rendabel
vermeerderingsbedrijf compensatie vinden ind3meeropbrengstuit
broedeieren.
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Deprijsvanbroedeierennukomt tot stand onderinvloedvan
devraag-en-aanbod-^srhouding.Inverband hiermedewashetvan
betekenisdatt
1e. devraagnaarbroedeieren in deafgelopen jarenbepaaldwerd
doorhetaantalkuikensdatintotaal aanpluimveehouders jaarlijks
werd toegewezen inhetkadervandekuikenregeling. Dezekuikenregeling isvoor 1953inmiddelskomen tevervallen.
2e. hetaanbodvanbroedeierenwordtbepaald doorhetaantal
vermeerderingsbedrijven ende omvangvandehennenstapel opdeze
bedrijven.Iederpluimveebedrijf kan,indienhetaanbepaalde
objectieve eisenvoldoet,worden erkend alsvermeerderingsbedrijf.
Totdusververkeerdenvermeerderingsbedrijven ineenmin ofmeer
bevoorrechte positiet.a.v.voeder-enkuikentoewijzing, hetgeen
zonder twijfel invloed he'eftgehadopde animo omeen erkenning
alsvermeerderingsbedrijf teverkrijgen.Bijhetverdwijnenvande
kuikenregeling zullendezenevenvoordelengrotendeelsvervallen,
zodat derentabiliteitvandebroedeiproductie alszodanigdande
enige economische factorblijft,welkehet aanbodvanbroedeieren
bepaalt.
Indezenota isalsdoel gesteld deproductiekostenvande
broedeieren tebenaderen opvermeerderingsbedrijven ondernormale
omstandigheden.Hierbijisuitgegaanvanboekhoudgegevens van
vermeerderingsbedrijven enisvoorts gebruikgemaaktvanpraktijkinformaties envandegegevenswelkebijhet onderzoeknaarde
kostprijsvan consumptie-eierenvoor 1952reedswerdenvastgelegd
inL.B.I.-rapportNo168.
Metbehulp hiervan is eensynthetische berekening opgesteld
voorde extrakostenvan eenpluimveestapel vangemiddeld 100
hennen opeennormaalvermeerderingsbedrijf invergelijkingmet een
vrijbedrijf.Een overzichtvan dezeberekening isgegeven in
StaatA,terwijl inbijlage Ieenmeeruitvoerige toelichtingis
gegeven.

652

-3-

StaatA
OVERZICHTVANDEPRODUCTIEKOSTENVANEIERENOPVRIJEBEDRIJVEN
ENDEEXTRAKOSTENOPVERMEERDERINOSBEDRIJVEN
-PER100GEMIDDELDAANWEZIGEHENNEN(prijspeilNov.1952)
Totalekosten
vrijebedr.
gld
1.Arbeidskosten

Extrakosten
verm.bedr.
gld

416,-

16,64

verhogingmet4%•

1.916,-

96,90

voederkostenfokhanen.

2.Voederkosten

9,67
85,-

3.Aankoopkuikens

7.Strooisel

41,56,88

kostenfoktoomvoeder
prijsverschilkuikens,
aankoop jongehaantjes,

98,-

3,92

verhogingmet4 %>

33,-

2,09

hogererentehennen,

2,13

rentehanen

4,-

0,16

verhogingmet4 %>

18,-

0,72

verhogingmet4%

0,28

idem

0,64

idem

0,36

idem

0,71

vleugelmerkenhanen

4.Hokkosten
5.Rentepluimvee
6.Veeartskosten

Nadereomschrijvingvan
deextrakostenop
vermeerderingsbedrijven

8.Electriciteit,brandst.17»9.Kleingereedschap
10.Pachtvangrond

7,16,-

11.Diversekosten

9»-

TOTAAL 2.621,-

232,10

Aftrekposten:
12.Omzetenaanwas
13.Waardemest

176,15»-

NETTO KOSTEN 2 . 4 3 0 , -

14.
15

24,90
0,60

24,50
298,60
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verhogingmet4%

206,60
.67,50

*

opbrengstslachthanen

Opbrengstdervingdoor
lagereproductieperhen.
Opbrengstdervingdoor
productieverschuiving
TOTALEEXTRAKOSTEN
t.b.v.debroedei-producti«
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Volgensvoorgaande berekening,waarop in"bijlageIeen uitvoerige
toelichtingwordt gegeven,bedragen de extrakosten,dievoor een
rendabele bedrijfsvoeringopvermeerderingsbedrijven,doorde
extra opbrengstuit broedeieren dienen teworden gecompenseerds
f« 2,99 perhen.
Het is"Lekenddatvelevermeerderingsbedrijvenminder
broedeieren afleveren dan theoretischmogelijk is.Voor een deel
isditgevolgvan'hetfeit dat devraagnaarkuikens,hoewelhet
broedsoizoen ongeveer3maanden dr.urt,zichin eenkortere-periode
concentreert, .aodater inde overige tijdnoodzakelijk een
overaanbodvanbroedeieren moet zijn.Voorts bestaan erzeer grote
verschillen tussen dediverse rassen enkruisingen t.a.v.de
verhoxxdingtussen vraag enaanbod vanbroedeieren.Alleen- i~ihet
gevaldat eenvermeerderingsbedrijfgecombineerd is,ofnauwe
relaties onderhoudt,met eenbroederij, spelen deze factoren geen
rol. Deze combinatie moet echter tot deuitzonderingen worden
gerekend.
Uit gegevensvanhetBedrijfschap voor Pluimvee enEieren
over 1952blijkt%tcpallevermeerderingsbedrijven gemiddeld 28,8broedeieren
per, tijdens hetbroedseizoen aanwezige,hen,werden afgeleverd.
Dit ci'jferkomt zeergoed overeenmet dat,wat in Ieboekhoudingen
werd gevonden nl, 31per,gemiddeld overhet jaar'aanwezige,hen,
hetgeen overeenkomt met ruim 29per tijdens het broedseizoen
aanwezige,hen.
.
Nu dekuikenregeling isafgeschaft magniet zondermeer
worden verwacht dat in seizoen 1953 eenzelfde aantal broedeieren
gemiddeld aal.wordenafgeleverd. Algemeen-wordt immers een
groterevraagnaar kuikens,en dusnaarbroedeieren,verwacht.
Gezien ookde groteverschillen tussen derassen en
kruisingen, zijnhieronder de extrakosten perbroedei berekend
bijverschillende aantallen per hen afgeleverde broedeieren.
extrakosten per
broedei•
bij25afgeleverde br.eieren perben
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Indienmendusuitgaat van eenproductievan 30broedeieren
perhen,dan ligtderentabiliteitsgrens van debroedeiproductie
bijeenbroedeiprijs,welke 10cent ligt boven de tijdenshet
broedseizoen geldendeprijsvoorconsumptie-eieren.
Deeierprijstijdenshetbroedseizoen isuiteraardniet
tevoren bekend.Bijdeberekening isechteruitgegaanvanhet
gemiddeldverschil tussen devoorjaarsprijsende Oct/Nov.prijs
inde laatste 4 jarenad4>9 cent.Steltmen ditverschil als
normaal5 dankanmen ookdebroedeiprijs,waarbijde extrakosten
worden,vergoed, inbovenstaand gevalberekenen op *j,1 centbovende
Oct/Nov.prijsvan ccnsumptie-eieren.
Indienrordtuitgegaanvan eenander aantalafte leveren
broedeleren,worden dezebedragenuiteraard ookanders.Deze laten
zichopeenvoudigewijzeuit bovenstaande gegevensafleiden.

!

s-Gravenhage, 1November 1952

DeDirecteur,

HM^I
Samengesteld o.l.v.IrC.H.Hupkes.

6S2

.

(Drü".Horring)
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Bijlage I.

TOELICHTING OPDEBEREKENING VANEXTRAKOSTENOP VERMEERDERINGSBEDRIJVEN
(Staat A)
Voorde toelichtingopdeberekeningvan de productiekosten
van eieren opvrijebedrijvenkan inhoofdzaakworden verwezen
naar rapportNo 168.Openkelepunten zijnkleine correctiesnodig
gebleken in-verbandmet latere prijswijzigingen.
Verloop pluimveestapel
InrapportNo 168ishetverloopvan eenpluimveestapelvan
gemiddeld 100hennen berekend, opbasisvan selectie enuitvalop
'Vrijebedrijvenvolgens debedrijfsboekhoudingen.Uit deboekhoudingen
vanvermeerderingsbedrijvenblijkt dat invoorgaandejarensterkerwerd
geselecteerd dan opvrijebedrijven.Ditverschilwas inhet laatste
boekjaar 1950/51veelkleinergeworden doordat devrijebedrijvenveel
sterkerzijngaanverjongen.Indit jaarwerdenvan dejonge hennenop
vermeerderingsbedrijven $2%voor het2e jaaraangehouden);opvrije
bedrijven bedroegditpercentage 60^. De vermeerderingsbedrijven
houden echtermeeroudehennen aan.il. 26%vanhet beginsantal
itennenvan 1jaarofouder tegenover 21$opdevrijebedrijven.
Opgrondhiervan isbijdevermeerderingsbedrijven met hetzelfdeverloop rekening gehoudenals inrapportNo 168voorgewone
bedrijvenwerdberekend. Ditverloopkanalsvolgtwordenweergegeven,

beginboekjaar
uitval
eindeboekjaar

1elegs- oudere
hennen
hennen totaal
67
58
125
23
44
67 (=aantaltevervangen
hennen)
44

14

58

Opvermeerderingsbedrijven moetnaast dehennen eenaantal
fokhanenworden gehouden,OverhetboekjaarNov.'50-Nov,'51 zijn
van64vermeerderingsbedrijven gegevensbeschikbaar omtrenthet
aan4aigehouden hanen enhetverloopdaarvan.
Opdemeeste bedrijvenblijken dehanen taworden aangekocht
omtrent Juni-Juli. In enkele gevallenworden eendagshaantjesop
eenvroeger tijdstipaangekochtfsomsookouderehanen inOct,,
Nov.,ofDec.Voordeberekening iservanuitgegaandat opeen
normaalvermeerderingsbedrijfdehanenper 1Juliworden aangekocht
opeen leeftijdvan 13weken.Uit dezelfde gegevensvolgtvoorts dat
erop 1October8,3 hanen per 100gemiddeld overhet gehele jaar
aanwezigehennen zijn. (indienalthans latorbijgekochtehanen
wordenmeegerekend.)Vande aangekochte hanenblijktvoor 1Oct,
8,4$uit tevallen (waarbijsterftecnderzeer jongaangekochte
haantjesbuiten beschouwing isgelaten). Omdusper 1Oct,op
8,3 hanen tekomenmoetenper 1Juli9*1hanenworden aangekocht,
waarvan 0,4 geen opbrengst geven en0,4 voerslachtwordenverkocht.
Overdeperiode 1Juli -1Octoberzijndusgemiddeld 8,7 jonge
hanenaanwezig.
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Vande"8,3hanen op1October"blijkenertot15April 1,2
uit tevallen,waarvan0,4 doorsterfte en0,8voorslachtverkocht.
De selectie geschiedthoofdzakelijkindemaanden Octoberen
November,zodat gemiddeld overdeperiode 1Oct.-15April 7,4
hanenaanwezigzijn.NahalfAprilwordennogslechts sporadisch
hanenaangehouden.Voordeberekeningiservanuitgegaandatalle
overgebleven hanen tegen slachtwaardewordenverkocht.
Samenvattendkanvanhetverloopvanhetaantalhanenper
100gemiddeld overhetjaaraanwezige hennen,hetvolgende overzicht
worden gegevens

aantalper1Juliaangekochte 13-weeksehaantjes
aantalhanenper1October
aantalhanenper 15April

9,1
8,3
7,1

totaaluitval door sterfte
aantalhanenvoorverkoop tegen slachtwaarde
gem.aantal hanen tijdens opfok (lJuli-1Oct.)
gem.aantalhanen indeperiode 1Octo -15Apr.)

0,8
8,3
8,7
7,4

aantal "haanjaren"indeperiode 1Oct.-15Apr.»
6,5/ 12x7,4

4,0

Teroriëntatie zijhiervoortsvermelddattijdenshetbroedseizoen (Jan.t/mMrt)7,2hanenaanwezigzijnen106hennen.
Opiedere 100tijdens hetbroedseizoen aanwezigehennen zijner
dandus6,8hanen.
1.Arbeidskosten
Indeberekeningvoorconsumptie-eierenopvrijebedrijven
isdepostarbeidsloon gebaseerdopeenvastenormvoordearbeids«
behoefte,nl. 3,71uurperhen,gewaardeerd tegenhetuurloonvan
de vastearbeider-veeverzorger indezandprovinciesvolgensde
geldendeC.A.0.'s.
Er zijn geenredenen omaantenemendatdebenodigde arbeid
voordeverzorgingvanhennenopvermeerderingsbedrijvenonder
.normale omstandigheden afwijktvandeopvrijebedrijvenbenodigde
arbeid. Jndeberekening isderhalvealsextraarbeidskostenop
vermeerderingsbedrijven alleenpergemiddeld aanwezige haan
("haanjaar")eenzelfdebedragalsperheninrekeninggebracht,
zodatdeextraarbeidskosten opvermeerderingsbedrijven 4,0$
vanhetloonbedragper100hennen opvrijebedrijvenbedragen.
Hierbijisoverwogendatdeverzorgingvanhanenwellicht minder
arbeidvraagtdanvanhennen,dochdatanderzijdsopvermeerderingsbedrijvenenige extraarbeid nodigisi.v.m.sorteringvan
broedeieren enadministratie.
Hetberekendeuurloon is:.ederthetverschijnenvanrapport
•No 168verhoogd enweltotf.1,12 (incl. soc.kosten).

-8-

2.Voederkosten
Deextravoederkostenopvermeerderingsbedrijven•'bestaanuiti
a)voe&erkosten.hanens
Omtrenthetvoederverbruikvanhanenzijngeenexacte.gegevens
bekend.Opgrondvandiverseinformaties,o.a.vandeSchothorst
enBeekbergenisvoordeberekeninghetvoederverbruikvanhanen
tijdens deopfokperiode20$hogergestelddandatvanhennen
vandezelfdeleeftijdenhetvoederverbruikvanvolwassenhanen
10^bovendatvanleghennen.
SedertdeopstellingvanrapportNo168zijndevoederprijzen
verlaagd?thansismetdezelagereprijzenrekeninggehouden.De
voederkostenvoordehanenwordendanalsvolgtberekend»

. Mokmioàv
overgangsvoer :8,7x2,5kgx1,20-26,1kgàf.3C,20=
9,97
gem.graan
:8,7x3,7kgx1,20=38,6kgàf.39,10- 15,09
1Oct.-15Aprils

gem. graan

» 7,4 x 20 kg x 6 ^ x 1,10 » 88,2 kg à f.39,10«34,49

foktoomvoer

» 7,4 x 20 kg x _4_ x 1,10 = 54,3 kg àf40,95*22,24

12

1}

12

ochtendvoer

s7,4x 20kgx2 ^x1,10»33,9kgàf.39,50=13,39
12
aardappelen s7,4x 6kgx6 ^x1,10.26,5kgàf.5,65-1,50
12
t
Groenvoederenz.:7,4xf.0,05x6 ^x1,10
=0,22
12
Totaalvoederkostenhanenp.100henneni
96,90
b) Vervangingvanochtendvoervoorhennendoorfoktoomvoer
gedurende4maanden» 100x4x20xf.1,451^
» 9,67
Totaalextravoederkosten
106,57
3»Aankoopeendagskuikensenfokhanen
Daarvoordevermeerderingsbedrijvenhetverloopvandepluimveestapelgelijkisverondersteldaandatopvrijebedrijvenzijn
ookhier67jongehennenvoordevervangingvandehennennodig.
Ookdeopfokresultatenmogengelijkwordenverondersteld,zodat
82gesexteeendagskuikensnodigzijn.Devermeerderingsbedrijven
moetendezevanfokbedrijvenbetrekkentegeneenhogereprijs.
Vorigjaarbedroegditprijsverschilf.0,50pergesextkuiken,
zodatper100hennendeextrakosten82xf.0-50=f.41,bedrage».Brwordtvoorts9,1 jonge(13weekse)hanenaangeschaft.
Deprijshiervankanwordengesteldopf.6,25perstuk.
4«Hokkoaten
Hiervoorisalsextrakostenpergemiddeldaanwezigevolwassen
haaneenzelfdebedragalsperheninrekeninggebracht.Opvermeerderingsbedrijvenwordendezekostenper100hennendus4,0$hoger.

1)Voordeberekeningvandeprijsvanfoktoomvoerziebijl.III

•
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5'Rente pluimveestapel
De investering indehennenstapel dientvoorvermeerderingsbedrijven ietshogertewordengestelddanvoorvrije"bedrijven
'doordehogerewaardevankuikens.Voorvrije"bedrijvenisde
gemiddelde investeringperopgefokte jongehenopf.2,50gesteld;
voorvermeerderingsbedrijvendientdeinvesteringinjonge hennen
opf.2,75"fc6worden gesteld.Per1jarigehenisvoorvrije
bedrijvenf.6,50gerekend,voorvermeerderingsbedrijvenwordt
ditf.7,-.
Dewaardevanoudere hennen isgelijkgesteld.
Deextra-investeringpergemiddeld 100hennenbedraagtdan:
58 1elegshennenxf.0,50=f.29,70jongehennen x " 0,25=?•17,50
Totaal f.46,50
Hiervoor dient lusaanextrarente4g"% - f« 2,09tewordengerekend.
Dewaardevandehanenbedraagtbijaankoopf.6,25,per1Oct.is
.deze opf.9,75gesteld enper15Aprilopf.3,-(slachtwaarde)
Gedurendedeopfokperiode dientdusaanrenteteworden
gerekend.43$van(8,7x3/12xf.8,-)=f.0,78en
gedurende deperiode 1Oct.-15Apr*s
41$van (7,4x6,5/12xf.7,50O ) -f.1,35
6.

Voorveeartskostenisperhaaneengelijkbedragalsperhenop
gewonebedrijven,als extrakostenberekend.Dekostenvanpullorumonderzoek zijnverwaarloosd.,daarditnogslechtsinzeerexceptionele gevallennodigis.

7 t/m 11.:

Alsextrakostenvoorvermeerderingsbedrijvenisvoorde
posten strooisel,klein-gereedschap,kostenuitloopenoverige
kosten eveneens eenbedragpergemiddeld aanwezigehaan inrekening
•gebracht,gelijkaanhetbedragperhenopvrijebedrijven. Onder
overigekosten isbovendienperhaan (op1Oct.)f.0,085berekend
•voordekostenvanvleygelrnerken.

12,13» Omzet enaanwas,enwaardemest.
Depost omzet enaanwasaalopeenvermeerderingsbedrijfper
•100hennenbijeenoverigensgelijkverloopvandepluimveestapel
ietsgroterzijn.Deslachtwaardevandehanenvormtnl. eenextra
opbrengst,welke gesteld isopf.3,-perdier (gelijkaande
waardevande slachtkip).
Voordemest isperhaan ookeenzelfde opbrengstalsperhen
gerekend.

l)Deafschrijvingvandefokhanendient eerst tijdenshetbroed•seizoen'tegeschieden,
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14* Qphrengstdervingdoorlagere productie
Deboekhoudingen geven eenniet onbelangrijkverschil tezien
tussendegemiddelde legopvrijebedrijven enopvermeerderingsbedrijven:
Gemiddelde legperhenper jaar
vrije
bedrijven
boekjaar 1947/48
1948/49
1949/50
^950/51

173
174
173
181

vermeerderingsbedrijven
162
' 1 6 2 .
161
166

Hierbijzijn de eierenvan jongehennenbuiten beschouwinggelaten.
Dezeverschillen zijnnietgeheelverklaarbaar.Weliswaar
.komen'eronderdevrije bedrijven eenaantalmet gekruiste rassen
voor,welke bijdevermeerderingsbedrijvenuiteraard ontbreken.
Vanverschillendekruisingenwordtverondersteld dat zeproductieverzijndandezuivere rassen,Doch,ook opbedrijvenmet
zuivereW.L.komt ditverschilnaarvoren.
Uit eennadereanalyse vandespreiding indeze legcijfers
blijkt datdewiskundige betrouwbaarheid van hethiergevonden
verschilklein is,aodat de invloedvan de toevalligebedrijfskeuzegrootmoetwordengeacht,
Erzijnuiteraardwel enkele oorzaken tenoemenwaardoorde
verraeerderingebedrijventot een lager legcijferkomen.Zomaakt
debeperkingvan dewinterverlichting hetdevermeerderingsbe'drijvennietmogelijk om,zoalsopvrije bedrijvenwelgeschiedt,
eendeel derhennen indeherfststerk teverlichten envervolgens
opteruimen.Methet oog opdeeiproductie inhet broedseizoen
zullenvermeerderingsbedrijven indemaanden December enJanuari
zelfs zoweinigmogelijk hennen opruimen, (inOctoberwordt echter
iets sterkergeselecteerddan opvrijebedrijven.)Forcerenvan
dex3gindeherfstmaanden isopaichzelfook reedsongewenst,
inverbandmetdekwaliteitv&nc"•-• broedeieren.Erbestaanvoor
devermeerderingebedrijvenvoorts redenen,hennen totnahet
broedseizoen aan tehouden> welke omhun lagere productiviteit
opgewonebedrijven inDecember enJanuariworden opgeruimd.
Devermeerderingsbedrijven zijnvoorts verplicht eenzeker
percentage overjarige dierenaantehouden.Vooreen gemiddeld
bedrijfheeft dezeverplichting echtergeen reëlebetekenis.
Naar aanleidingvanbovenstaande overwegingen isvoorde
berekeningaangenomendat,uitsluitend alsgevolgvan debijzondere
bedrijfsvoering vanvenaeorderingsbedrijvenalszodanig,het
verschil inproductie 5eierenperhenper jaarbedraagt.Opdit
puntsoueennaderonderzoek zeer gewenst zijn.
Alsextrakestenvoorvermeerderingsbedrijvenzijn r.erhalve
degemiddeldeproductiekosten van5sierenperheninrekening
gebracht•„

6<ZO
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15« Opbrengstdervingdoor productieverschuiving
Eenfactor,welke ook inde"berekeningverdisconteerd dient
teworden,isdeverschuivingwelke opvermeerderingsbedrijven
optreedt inhetverloopvan de eiproductie gedurende hetjaar.
Dezeverschuivingheeft doorhet sterke seizoenbeloopvande
eierprijzenongunstige gevolgenvoorde totale opbrengst.Bijde
bepalingvan derentabiliteit vanvermeerderingsbedrijven magdeze
factorderhalvenietbuitenbeschouwingblijven.
Met de thansterbeschikking staandegegevenskande invloed
ervanglobaal alsvolgtwordenbenaderd:
Volgens deboekhoudgegevens over 1951/52washetverloopvan
eiproductie opvrije-envermeerderingsbedrijvenzoals ingrafiek1
vanbijlageIIisaangegeven.Hieruitblijkt,datde eiproductie op
vermeerderingsbedrijven eenbelangrijke verschuiving teziengaf.
OverdeperiodeNovember t/m Februariwerden in totaal 6,6%vande
jaarproductiemindergeraapt,indemaandenMaart enAprilA-yOfo
meer terwijl ookgedurende de zomermaanden ietsmeereierenwerden
geproduceerd,.
Uitgrafiek2van bijlageIIblijkt,datde'eierprijzeninde
afgelopen4 jaren inOctober,November enDecember eensterke
'topvertonen terwijlFebruari,Maart,AprilenMei lageprijzen
te,ziengeven.
Üitgrafiek 1volgt datde lagere productie opdevermeerderingsbedrijven inNovember enDecember 4%bedraagt enongeveer
gelijk isaandehogere productie inMaart enApril.
De lagereproductie inOctober,JanuarienFebruari tegenoverde
hogereproductie inMei eudevolgende zomermaandenheeftbijhet
prijsbeloop? zoalsdat inde laatste jarenwas,slechtsweinig
invloed opdetotale opbrengst,omdat de eierprijzenindezemaandenslechtsgeringeverschillenvertonen.Globaalkanduswordengezegd,
datalleen de eerstgenoemdeverschuivingad 4%"{-+.7 eierenper
hen)vanNovember/DecembernaarMaart/April een opbrengstderving
ten gevolgeheeft»
Dezeverschuivingvan deproductie isopzichzelfnietondoelmatig omdat daardoormeerbroedeierenkunnenworden,geraapt,welke
eenhogere prijs dan'deconsumptie-eieren opbrengen',Zeverhoogt
dusde extrakostenperhen,doch tegelijkertijd deproductie
vanbroedeieren endusdekans opeen grotereafzet.
.*
Doordat dit jaarhetverlichtingsverbod voorvermeerderingsbedrijven isverzachtmagwordenverwacht,datverschuivingkleiner
zalwordendanvorig jaar,zodat dezewordt gesteld op 5eierenper
hen.De extrakostenperhenbedragen dan5xn©"tprijsverschil
November/December tenopzichtevanMaart/April.
Dit laatsteprijsverschilkanalleen achterafwordengeconstateerd.Gezien hetbetrekkelijkuniforme seizoensbeloopvande
eierprijzenbiedthetverschil,zoalsdatgemiddeld inde jaren
1948/49 b/m 1951/52lag,wel enighouvast,Ditbedroegnl. 4,9 cent,
variërend van4,3 tot6,3.
Opbasisvan ditgemiddeldeprijsverschil over4 jarenworden
de totale extra'kostenperhendus5x4.9 =24,5cent,
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BijlageIII
VERGELIJKENDEBEREKENINGVANDEPRIJSVANOCHTENDVOERENFOKTOOMVOER
C.L.O.Samenstelling1September1952

AVA prijsof
grooth.prijs

Ochtendvoer
kg
bedrag

Cocos

32,-

Maïs(maal)

37,-

Haver

30,20

Sorgho

30,70

4
15
15
10

Gerst

32,70

13,5

Grintzemelen

22,50

Soy&taeel

38,50

15
11

Weipoeder

54,50
60,-

Vital

3,07
4,41
3,38
4,24
-

Vismeel 60%

3
6

Grasmeel

23,20

Mineralen

7,10

5
2,5
0,2

VitamineA-D

5,55
4,53

-

55,50
56,10

Diermeel60$

1,28

1,67
3,37
1,16
0,18

per100kg
1/Jverlies100/99 %

0,75
33,59
33,52
33,86

1$verwerki:gsverlies

34,08

375,-

100,2

Fokt<Domvoer
bedrag
kg

5,55
4,53

9,5
15
8

3,11
3,38
3,08

5
2

2,73
1,20

3
6

1,67

5
2,5
0,2
100,2

0,60

Vracht

0,50

0,50

Maalloon83,5kgen76,5kg
àf.0,65
Labelsenz.

0,54
0,10

0,50
0,10

Papierenzakken

1,05

Theoretischeverbruikersprijs
Prijsverschil

3,37
1,16
0,18
0,75
35,06

35,58

0,60

Marge

3,07

34,99
35,34

Mengen

2,79

1,28

4
15
15
10

1,05

2,75,

36,87
2,60

38,33
2,60

39,47

40,93
1,46

