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TWEEDE KWARTAAL VLEESKUIKENS: SALDO IS VERDRIEVOUDIGD
Arjan Wisman en Jan Bolhuis
Positieve productieverwachtingen zorgen voor een goede stemming op de vleeskuikenmarkt. Door de
stijgende vraag uit binnen- en buitenland liepen de opbrengstprijzen in het tweede kwartaal flink op. Ondanks
de hoge voerkosten konden de vleeskuikenhouders een aanzienlijke saldoverbetering realiseren.

Markt en prijzen
In haar meest recente ramingen over de productie van kuikenvlees in 2007 voorspelt de EU een toename
van bijna 2% ten opzichte van vorig jaar. Verwacht wordt dat de productie vooral in Frankrijk en Nederland
flink zal stijgen, in Frankrijk met circa 4,5% en in Nederland zelfs met 9%. De positieve marktstemming die in
het eerste kwartaal heerste, wist zich ook in het tweede kwartaal voort te zetten. De consumptie lag in de
meeste lidstaten op een hoog niveau. Vooral in Duitsland zat de vraag in vergelijking met vorig jaar, toen
uitbraken van vogelgriep dreigden, flink in de lift. Naast de goede vraag naar vers product was er ook veel
belangstelling voor diepgevroren kuikendelen. Hierdoor wisten de prijzen van bevroren bouten het
recordniveau van 2005 zelfs te overtreffen. Vleugels, bouten en poten ondervonden naast de vraag uit een
aantal Europese landen, ook veel vraag vanuit het Verre Oosten. Tegen het einde van het kwartaal begon er
bij de afnemers meer weerstand te komen tegen de fors gestegen prijzen. Dit leidde tot een stabilisatie van
het prijsniveau. Naar verwachting zal de vraag na afloop van de vakantieperiode aantrekken, waardoor de
prijzen nog iets verder oplopen. Als gevolg van de goede afzetmogelijkheden voor kuikenvlees liepen de
contractprijzen van de vleeskuikens vrijwel wekelijks met een halve cent op. De gemiddelde prijs voor het
tweede kwartaal is daardoor uitgekomen op 82 cent per kg, dat is een stijging van ruim 18 cent ten
opzichte van de vergelijkbare periode vorig jaar (figuur 1). Een deel van de hogere opbrengsten is echter
opgegaan aan de gestegen kosten voor mestafzet, voer en eendagskuikens.
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Prijs van vleeskuikenvlees per kg levend gewicht, inclusief btw (1.925 gram, contract en vrij)

Saldo is verdrievoudigd
De positieve trend van de vleeskuikenprijzen zette stevig door in tweede kwartaal. Vooral door de 30%
hogere opbrengstprijzen hebben de vleeskuikenhouders een goed kwartaalresultaat behaald. Het saldo
(opbrengsten - toegerekende kosten) van een bedrijf met 70.000 opgezette vleeskuikens per ronde
verdrievoudigde naar ruim 46.000 euro (figuur 2). De opbrengsten van afgeleverde kuikens stegen in het
tweede kwartaal met 54.000 euro per bedrijf. Daar staan wel kostenstijgingen tegenover van
eendagskuikens (+5%) en vooral voer. De voerprijzen zijn bezig aan een sterke opmars die de komende
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periode nog door zal gaan. De prijs van vleeskuikenkorrel is ruim 15% hoger dan in het tweede kwartaal van
2006. De prijs voor tarwe is bijna dubbel zo hard gestegen door de tegenvallende oogst. Het aandeel van
tarwe in het totale rantsoen van vleeskuikens wordt geschat op gemiddeld 20%, afhankelijk van het
prijsverschil met mengvoer. Op het eind van de mestperiode kan dat aandeel oplopen tot bijna de helft van
het rantsoen. Ook de eerste graannoteringen van de nieuwe oogst duiden op een verdere stijging. Door
hogere voerprijzen zijn de voerkosten in het tweede kwartaal bijna 20.000 euro per bedrijf hoger dan in het
tweede kwartaal van 2006. Na aftrek van de overige kosten (circa 28.000 euro per kwartaal) en rekening
houdend met balansverschillen is er in het tweede kwartaal naar verwachting sprake van een redelijk positief
gezinsinkomen. Na de magere tijden was dat zeer welkom. Ook over het eerste halfjaar genomen is het
saldo verdrievoudigd en was bijna even hoog als in het eerste halfjaar van 2005. Een belangrijk verschil is
dat zowel het prijsniveau van vleeskuikens als dat van voer aanzienlijk hoger is dan in 2005. Bij de
vaststelling van de contractprijzen wordt trouwens naast de marktstemming ook vaak rekening gehouden
met de ontwikkeling van de voerprijzen. Ondanks de toename van de productie zijn de prijsvooruitzichten
gunstig. Omdat het voer de grootste kostenpost is, kan een verdere stijging van de voerprijzen in het
tweede halfjaar de positieve stemming nog wel een beetje bederven.
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Saldo per kwartaal op vleeskuikenbedrijven (bij een omvang van 70.000 vleeskuikens per
bedrijf)
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