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Volgens het Landelijk Biggenprijzenschema van juli 1997 bedraagt de berekende kostprijs
van een big van 25 kg f 120,65. De kostprijs per kg varkensvlees is berekend op f 3,54.
In januari 1997 was de kostprijs van een big berekend op f I I9,30. De stijging van de berekende
kostprijs naar f 120,651 in juli 1997 (zie tabel 1) is
deels het gevolg van de trendgewijze ontwikkeling
van de technische resultaten en prijzen volgens
TEA-2000 en deels het gevolg van een aanpassing
van de rekenmethodielc
- De voeropname per zeug per jaar is verhoogd
van 1.070 kg naar 1.099 kg. Bovendien zijn nu
naast de voerkosten voor de zeug en de biggen
ook de voerkosten voor de opfokzeugen en dekberen in deze kostenpost opgenomen. Voorheen
werden deze kosten verrekend bij het saldo van
de nevenomzet.
- De voerprijzen zijn met ongeveer f I ,50 per 100
kg gestegen, voor zowel de zeugen- als biggenvoeders. Met inachtneming van bovengenoemde
zijn de voerkosten gestegen van f 824,46 naar
f 885,63 per zeug per jaar.
- De kosten voor gezondheidszorg zijn toegenomen van f 73,82 per zeug per jaar volgens het
schema van januari 1997 naar f 83,l2 volgens het
schema van juli 1997.

- Het saldo van de nevenomzet is toegenomen van
f 73,08 naar f IO3,34 per zeug per jaar als gevolg
van het gegeven dat er vanaf heden uitgegaan
wordt van het dekrijp aankopen van opfokzeugen.
De prijs van een dekrijpe opfokzeug is doorgaans
hoger, maar per gemiddeld aanwezige zeug zijn
ook minder opfokzeugen aanwezig, namelijk 0,03.
Voorheen werd er uitgegaan van 0,07 gemiddeld
aanwezige opfokzeug per zeug per jaar. Dit was
lange tijd het gemiddelde volgens TEA-2000 en
impliceert een bepaalde verhouding tussen dekrijp aankopen en eigen opfok van opfokzeugen.
Dit is echter op een praktijkbedrijf niet gangbaar.
Hiernaast is er in het saldo van de nevenomzet
rekening gehouden met de aankoop- en ook
slachtkosten van 0,Ol dekbeer per gemiddeld
aanwezige zeug. De dekbeer wordt verondersteld 18 maanden op het bedrijf aanwezig te zijn.
De opbrengsten uit de verkoop van uitgeselecteerde opfokzeugen en slachtzeugen waren reeds
in dit saldo opgenömen. In het saldo van de nevenomzet worden dus geen voerkosten en overige kosten van de opfokzeugen meer verrekend.
- De kosten voor water, verwarming en strooisel
en de overige diverse kosten (auto, telefoon,
et cetera) zijn toegenomen. Ook dit is mede het
gevolg van de verandering in toewijzing van de
verschillende kosten, In de kosten voor water bijvoorbeeld, worden nu de kosten voor water
voor de zeug inclusief biggen, de opfokzeugen en
de dekberen verrekend. De overige kosten zijn in
totaal met f I3,95 per zeug per jaar gestegen ten
opzichte van januari 1997.
Hiernaast zijn de arbeidskosten per zeug per jaar
van f 554,26 naar f 548,94 gedaald als gevolg van
een vermindering van het aantal te werken uren per
week, zoals is aangegeven in de CAO-Landbouw.
Door de daling van de gemiddelde rente van 6,8%
in 1995 naar 5,9% in 1996, zijn de huisvestings- en
rentekosten met respectievelijk f 28,07 en f 3,66
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per gemiddeld aanwezige zeug afgenomen.
Doordat de kosten van eigen beren in dit Biggenprijzenschema in de van toepassing zijnde kostenposten zijn opgenomen, waar ze in principe ook
thuis horen, lijkt het alsof de kosten voor inseminatie en fokkerij zijn afgenomen van f 62,27 tot
f 40,OO per zeug per jaar.
De kostprijs voor een kg varkensvlees was in januari 1997 berekend op f 3,57. In tegenstelling tot de
kostprijs voor een big, is de kostprijs per kg varkensvlees licht gedaald en bedraagt in juli 1997
f 3,54 (zie tabel 1). Als gevolg van de lagere rente
zijn de huisvestings- en rentekosten afgenomen met
respectievelijk f I,l2 en f 0,60 per afgeleverd
vleesvarken. Door de wijziging in de CAO-landbouw zijn net als bij de zeugenhouderij ook de
arbeidskosten per vleesvarken gedaald, te weten
van f I4,68 naar f I4,59 per afgeleverd vleesvarken.
Hiernaast heeft de verbetering van de voederconversie van 2,79 naar 2,77 kg voer per kg groei de
gestegen voerprijzen ruimschoots weten te compenseren. De voerkosten per afgeleverd varken zijn

f 3,08 lager dan in januari 1997. Het met 0,2% afgenomen uitvalspercentage heeft de kosten voor uitval verder doen afnemen van f 4,94 in januari 1997
naar f 4,55 per afgeleverd vleesvarken in juli 1997.
Enkele kosten die in het Biggenptijzenschema van
juli 1997 ten opzichte van januari 1997 zijn gestegen
zijn: de bigkosten (+ f I ,35), kosten gezondheidszorg (+ f 042) en de overige kosten (+ f 0,93).
In tabel I zijn de kostprijsberekeningen van juli 1997
weergegeven per gemiddeld aanwezige zeug en per
afgeleverd vleesvarken.
Met een biggenproductie van 2 I ,5 biggen per zeug
per jaar bedraagt de kostprijs per big van 25 kg
f I20,65. De kostprijs per varken bedraagt f 3 I I ,5 1.
Gedeeld door het geslacht gewicht van 88 kg
bedraagt de kostprijs per kg varkensvlees f 3,54.
Het nieuwe Biggenprijzenschema is te bestellen via
de vakgroep Varkenshouderij NCB.
Tel: 013-583 63 51. W

Tabel I : Kostprijs per gemiddeld aanwezige zeug en per afgeleverd vleesvarken (juli 1997)
Zeug

Vleesvarken

arbeidskosten
huisvestingskosten
rentekosten
voerkosten
bigkosten
vervoerskosten
gezondheidszorg
kosten inseminatie
nevenomzet
kosten uitval
afleveringskosten
overige kosten (inclusief mestkosten)

f
f
f
f

548,94
618,98
57,64
885,63

f l4,59
f 36,46
f 402
f IO4,64
f I20,65
f 3,OO
f 4,65

f
f
f

83,12
40,oo
103,34

f 256,36

f 585
f l3,lO

TOTAAL KOSTPRIJS

f 2.594,O I

f 31 l,5l

f

4,55
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