Saldoberekeningen voor KWIN-vee 1996 - 1997
Curoline van Brakel en Gé Eackus, PV; Gerard Ogink en Lambert Westerlaken, IK-L
In samenwerking met het IKC-Landbouw heeft het Praktijkonderzoek Varkenshouderij
ten behoeve van KWIN-vee 1996-1997 de begrotingsnormen voor de periode 1996 tot
200 I opgesteld. Het voor deze periode te verwachten saldo per gemiddeld aanwezige zeug
bedraagt f 860,-. Voor de vleesvarkenshouderij is het saldo per gemiddeld aanwezig vleesvarken op f 14 I ,- ingeschat.
Voorheen werd de bundel KWantitatieve INformatie veehouderij ieder jaar in juli door het IKCLandbouw uitgegeven. In verband met de reorganisatie van het IKC-L is deze taak overgedragen aan
de proefstations. Als overgangsregeling is besloten
KWIN-vee I996- 1997 door het Praktijkonderzoek
in samenwerking met het IKC-L te laten publiceren,

schat. Hierbij wordt rekening gehouden met ontwikkelingen op nationaal en internationaal niveau en
met de verhouding tussen de prijzen van de verschillende voedets. De prijzen voor het zeugen-,
biggen- en vleesvarkensvoer zijn ingeschat op respectievelijk f 40,-, f 62,- en f 42,- per 100 kg. Op
de lange termijn zullen hogere of lagere voerprijzen
dan hier ingeschat, gecompenseerd worden door
hogere of lagere opbrengstprijzen als gevolg van het
marktmechanisme. De uiteindelijk te verwachten
saldi blijven dan op hetzelfde niveau,

Saldoberekeningen
In KWIN-vee zijn de meest wezenlijke onderdelen
voor de varkenshouderij en de saldoberekeningen
per productietak vermeld. Deze saldoberekeningen
moeten gezien worden als middellange termijnbegrotingen, die door onder andere banken en
voorlichtingsdiensten worden gebruikt als basis voor
het opstellen van bedrijfsbegrotingen.
Voor het opstellen van de saldoberekeningen
wordt de volgende methodiek gebruikt.
De toekomstige saldi zeugen- en vleesvarkenshouderij worden ingeschat op basis van de in het verleden verwezenlijkte saldi volgens TEA-2000 en
inschattingen ten aanzien van ontwikkelingen in de
toekomst. Wanneer de in het verleden gerealiseerde saldi uitgezet worden in de tijd, blijkt er sprake te
zijn van een cyclisch verloop van deze saldi. Met
behulp van regressie-analyse en rekening houdend
met het cyclisch verloop van deze saldi is voor de
periode 1996 tot en met 200 I het saldo voor de
zeugenhouderij en vleesvarkenshouderij ingeschat.
Het saldo voor de zeugenhouderij bedraagt f 860,per gemiddeld aanwezige zeug. Het saldo voor de
vleesvarkenshouderij is ingeschat op f 47,80 per
afgeleverd vleesvarken. Met 2,96 afgeleverde dieren
per varken per jaar bedraagt het saldo per gemiddeld aanwezig vleesvarken f 14 I ,-,
Daarnaast zijn de te verwachten voerprijzen, die de
belangrijkste variabele kostenpost vormen, inge-

Met behulp van de ingeschatte voerprijzen en het
trendmatige verloop volgens TEA-2000 van de
technische kengetallen voerverbruik per opfokzeug,
zeug en biggen en de waarde van en het aantal aan
te kopen opfokzeugen (en beren), zijn de kosten
voor voer en voor de aankoop van dieren in de
zeugenhouderij op f I .080,- ingeschat. Hiet-tegenover staan de opbrengsten van de productie van
vleesbiggen (2 I ,5 biggen per zeug per jaar á f 95,-)
en van de slachtzeugen en niet-productieve opfokzeugen. Deze opbrengst van f 2. I80,- per zeug per
jaar, verminderd met de kosten voor voer en aankoop van dieren, levert een voerwinst per zeug per
jaar op van f I I OO,-. De overige toegerekende kosten voor K.I., gezondheidszorg, elektriciteit, verwarming en water bedragen f 240,- per gemiddeld
aanwezige zeug per jaar.
In de vleesvarkenshouderij zijn de opbrengsten per
afgeleverd vleesvarken voor de periode tot 200 I
bepaald op f 263,IO (88 kg geslacht gewicht vermenigvuldigd met een te verwachten gemiddelde
vleesprijs van f 2,99). De kosten van voer en aankoop van dieren, bestaande uit de kosten voor
één opgelegde big (f 95,-), transport en commissie (f 3,-), voer (246 kg x f 0,42) en uitval (2,6%
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U kunt KWIN-vee I996- 1997 bestellen door
f 32,50 over te maken op Postbanknummer
230742 I van het Praktijkonderzoek Rundvee-,
Paarden- en Schapenhouderij in Lelystad, onder
vermelding van KWIN-vee. n

x f I43,-), zijn ingeschat op f 205,20. De voerwinst
per afgeleverd varken bedraagt f 57,90 en per gemiddeld aanwezig vleesvarken f 17 I ,-. De overige
toegerekende kosten voor gezondheidszorg, elektriciteit, verwarming en water bedragen f I 0, I 0 per
afgeleverd vleesvarken.
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