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EERSTE KWARTAAL ZEUGENHOUDERIJ: SALDO IN DALENDE LIJN
Jan Bolhuis en Arjan Wisman
De vraag naar Nederlandse biggen vanuit het buitenland blijft zich positief ontwikkelen. Ondanks de stijgende
export staan de biggenprijzen onder druk. Belangrijkste reden hiervoor zijn tegenvallende prijzen en saldi in
de vleesvarkenshouderij. Vooral door de lagere biggenprijzen valt ook het saldo in de zeugenhouderij in het
eerste kwartaal van 2007 lager uit dan in dezelfde periode vorig jaar.

Export van biggen hoger
De uitvoer van biggen is in 2006 opnieuw toegenomen. Het aantal steeg van 4 miljoen in 2005 tot ruim 4,5
miljoen in 2006. De uitvoer naar Duitsland ondervond enkele maanden veel hinder van de
vervoersbeperkingen vanwege de uitbraak van varkenspest in dat land. Toch bleef Duitsland de belangrijkste
afnemer van Nederlandse biggen. De Oost-Europese bestemmingen bleven in trek waardoor de export naar
deze landen verder toenam. Opmerkelijk is de sterke stijging van de export naar Spanje. In 2007 zet de
stijgende lijn in de export zich voort. In het eerste kwartaal kwam de totale uitvoer van biggen uit op bijna
1,2 miljoen stuks, een toename van ruim 12% ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar. Vooral
Duitsland en Spanje zijn verantwoordelijk voor de sterk stijgende uitvoer.

Lagere biggenprijzen
De biggenprijzen staan in het eerste kwartaal van 2007 onder druk, mede door de scherp gedaalde
varkensprijzen in het begin van het jaar. In de tweede helft van januari trok de vraag vooral vanuit ZuidEuropa aan, met stijgende prijzen tot gevolg. Gaandeweg het kwartaal nam de weerstand tegen het hoge
prijsniveau echter toe. Tegenvallende varkensprijzen, stijgende voerkosten en hoge kosten voor de
mestafzet waren hiervoor de belangrijkste redenen. De druk op de biggenprijzen nam toe en onder invloed
van een ruimer aanbod gingen de prijzen in maart fors naar beneden (figuur 1).

Saldo ook lager
Het saldo komt in het eerste kwartaal van 2007 bijna 18.000 euro per standaardbedrijf (350 zeugen) lager
uit dan vorig jaar (figuur 2). Dat komt vooral door 12% lagere biggenprijzen en de sterk gestegen
voerprijzen. Vooral het graan is door de kleinere oogst flink duurder. Graan wordt veel verwerkt in
zeugenbrok zodat voor die voersoort 16% meer betaald moest worden dan in het eerste kwartaal van 2006.
Het eiwitrijkere biggenvoer is minder sterk in prijs gestegen (+ 9%). De totale voerkosten op kwartaalbasis
zijn 5.000 euro per bedrijf hoger dan in het eerste kwartaal van 2006. De belangrijkste oorzaak voor de
saldodaling is echter de lagere biggenprijs. Daardoor zijn de opbrengsten met 13.000 euro per kwartaal
gedaald. Ook de prijs van de slachtzeugen staat onder druk. Na een opleving halverwege het kwartaal nam
de prijsdruk in maart weer toe. In navolging van de biggenprijzen daalde ook de prijs van de fokgelten iets (2%). Ondanks de gevoelige daling van het saldo resteerde na aftrek van de niet-toegerekende kosten (ruim
30.000 euro per kwartaal) toch nog een gezinsinkomen, maar dat is minder riant dan in de afgelopen twee
jaar. Onder andere door de hoge prijzen voor de mestafzet zullen de productiekosten naar verwachting
voorlopig ook niet gaan dalen.
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Prijs per big van 23 kg, af-boerderij
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Saldo per kwartaal op fokvarkensbedrijven (bij een omvang van 350 zeugen per bedrijf)
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