Eerste kwartaal 2008 leghennen: saldo gestegen
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De legsector kreeg in het eerste kwartaal van 2008 te maken met zowel hogere kosten als hogere
opbrengsten. De kosten namen toe door prijsstijgingen van veevoer en opfokhennen. De hogere prijzen van
eieren en slachthennen konden de gestegen kosten echter goed compenseren waardoor het saldo in het
eerste kwartaal hoger uit komt dan in de dezelfde periode vorig jaar.

Markt: productie van eieren in Nederland en de EU
De Nederlandse eierproductie is in 2007 opnieuw gestegen. Het PVE raamt een productie van 9,4 miljard
stuks, een toename van ruim 2%. In tegenstelling tot Nederland is de eierproductie in de EU 25 licht gedaald
( 1%). Van de belangrijkste productielanden is vooral de daling in Spanje van 5% opmerkelijk. Voor de gehele
EU wordt voor het jaar 2008 een kleine toename van de productie verwacht, zo'n 0,5%. Of deze stijging
daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden hangt mede af van de ontwikkelingen van de voerprijzen die de
afgelopen tijd fors zijn gestegen. Het aantal leghennen in ons land dat nog in kooien wordt gehouden is het
afgelopen jaar verder teruggelopen en bedroeg 45% van het totaal aantal leghennen. Dit is aanzienlijk lager
dan het gemiddelde in de EU dat in 2007 nog 79% bedroeg.

Prijsontwikkeling
Op de eiermarkt heerste in het eerste kwartaal van dit jaar een vriendelijke stemming. Doordat de
paasdagen dit jaar al vroeg vielen, ontstond er vrij snel extra vraag naar eieren vanuit de ververijen. De
eiproductenindustrie was echter wat terughoudend met aankopen. Dit werd deels vooral veroorzaakt door
het gestegen prijsniveau, maar ook door de ruimere voorraden. De vraag vanuit de consument ontwikkelde
zich over het algemeen bevredigend, waardoor het prijsverloop van eieren tot half maart vrij stabiel bleef.
Daarna vielen de prijzen fors terug, vooral vanwege het wegvallen van de extra vraag voor Pasen. Ondanks
de sterk dalende trend in de laatste weken lag de kilogramprijs van eieren in het eerste kwartaal van 2008
bijna 20 cent hoger dan in dezelfde periode van vorig jaar (figuur 1).

Saldo gestegen
Het saldo van de leghennenbedrijven is in het eerste kwartaal 12.000 euro hoger dan in hetzelfde kwartaal
van 2007. Dat is grotendeels te danken aan de 25% hogere eierprijzen (figuur 1). De prijsontwikkeling van
kooieieren en scharreleieren was vrijwel gelijk waardoor het onderlinge prijsverschil onveranderd klein is.
Alleen in het vierde kwartaal van 2007 was dat prijsverschil tijdelijk iets groter, namelijk 9 cent per kg.
Vooral perioden met gunstige afzetmogelijkheden werken een goede prijsvorming van scharreleieren in de
hand. Als de marktomstandigheden slechter worden, dan kruipen de prijzen van kooieieren en scharreleieren
weer naar elkaar toe. Door de hogere eierprijzen stijgen de totale opbrengsten in het eerste kwartaal met
ruim 40.000 euro per bedrijf. Door duurdere opfokhennen en vooral door hogere voerprijzen moest een flink
deel van opbrengsten geld echter weer worden afgestaan aan de leveranciers. Zo was de prijs van legmeel
in het eerste kwartaal gemiddeld 32% hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2007. De voerrekening komt voor
een gemiddeld bedrijf met 45.000 leghennen daarmee op kwartaalbasis bijna 30.000 euro hoger uit dan
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vorig jaar. De aankoopprijs van jonge hennen steeg met 11% door de contractuele koppeling aan de
voerprijs. Tegenover de hogere kosten staat een sterke stijging van de prijzen van slachtkippen. Deze zijn
ten opzichte van vorig jaar bijna verdubbeld, waardoor slachtkippen in het eerste kwartaal circa 20 cent per
stuk meer is ontvangen. Door genoemde ontwikkelingen ligt het saldo in het eerste kwartaal van 2008 op
bijna 57.000 euro per bedrijf. Dat is weliswaar minder dan het vierde kwartaal van 2007, maar wel beter
dan alle kwartalen sinds begin 2004. Bedrijven die eieren leveren op contractbasis zullen op korte termijn
niet profiteren van de gunstige eiermarkt, terwijl ze wel met hoge voerkosten worden geconfronteerd.

Figuur 1
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