Eerste kwartaal zeugenhouderij 2008: saldo erg laag
Jan Bolhuis en Arjan Wisman
Het saldo van de zeugenhouders is in het eerste kwartaal van 2008 nog erg laag, vooral door tegenvallende
biggenprijzen en gestegen prijzen van het voer. De stijgende lijn in de export van vorig jaar zette niet door in
het eerste kwartaal.

Markt en prijzen
De oplopende trend van de prijzen van biggen in het laatste kwartaal van vorig jaar wist zich in het begin van
het nieuwe jaar niet voort te zetten. De prijzen moesten zelfs een stapje terug doen. Kopers hadden vooral
oog voor de stijgende voerprijzen waardoor de onzekerheid over het rendement in de komende maanden
toenam. In de loop van de maand februari trad er verandering op. Door de stijgende varkensprijzen groeide
het vertrouwen in de markt en nam de vraag van koperszijde toe. Bij een niet al te ruim aanbod had dit tot
gevolg dat de prijzen flink opliepen. De prijsverhogingen waren echter van korte duur want in de loop van
maart kwam de prijsstijging tot stilstand. De sterk gestegen biggenprijzen hadden tot gevolg dat de kopers
zich terughoudender opstelden. Door de moeizame afzet is de gemiddelde biggenprijs dit kwartaal circa 9
euro lager dan in de vergelijkbare periode van vorig jaar (figuur 1).

Figuur 1
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Export van biggen lager
De uitvoer van biggen nam het afgelopen jaar sterk toe, van 4,5 miljoen in 2006 tot ruim 5 miljoen stuks in
2007. De stijgende lijn in de export zette zich het eerste kwartaal niet voort. De export van biggen kwam in
het eerste kwartaal uit op ruim 1,1 miljoen stuks. Dit is ten opzichte van het eerste kwartaal van 2007 een
daling met ruim 9%. Vooral de uitvoer naar Spanje en Italië is fors teruggelopen. Een aantal Oost Europese
landen nam eveneens minder biggen af. Door de stijgende voerprijzen en gebrek aan vertrouwen in de
ontwikkeling van de varkensprijs was er in deze landen veel aarzeling om biggen op te leggen.

LEI, Agri Monitor, mei 2008

pagina 1

Saldo erg laag
Door tegenvallende biggenprijzen in de eerste maanden van het jaar en de sterk opgelopen voerprijzen, is
het saldo in het eerste kwartaal ruim 40.000 euro per bedrijf lager dan in hetzelfde kwartaal van 2007. Er
resteert slechts een saldo van circa 15.000 euro op kwartaalbasis. In de tweede helft van 2007 kwamen de
biggenprijzen in een vrije val terecht, die pas in november werd omgebogen in een licht herstel. In december
is de vraag naar biggen vaak iets groter. Dit vertaalde zich echter niet naar hoge biggenprijzen in het
voorjaar, zoals in voorgaande jaren het geval geweest was. De prijzen trokken wel wat aan, maar pas in
maart werd het prijsniveau van vorig jaar bereikt. Op kwartaalbasis zijn de biggenprijzen 20% lager dan vorig
jaar. Erg negatief voor de ontwikkeling van het saldo zijn ook de hoge voerprijzen, die als sinds de tweede
helft van 2006 stijgen. Sinds november 2007 is de voerprijs nog sneller gestegen, waardoor deze in het
eerste kwartaal gemiddeld ruim 30% (17.000 euro) hoger ligt dan het eerste kwartaal van 2007. De
belangrijkste oorzaak voor de daling van het saldo is de lagere prijs van biggen. Daardoor zijn de
opbrengsten omlaag gegaan met 23.000 euro per kwartaal. Daarbij komen nog ruim 2.000 euro lagere
opbrengsten uit verkoop van slachtzeugen door de 22% lagere slachtzeugenprijs. Rekening houdend met de
overige kosten die niet opgenomen zijn in het saldo, zoals huisvesting en mestafzet, zal het gezinsinkomen
uit bedrijf in het eerste kwartaal flink negatief worden. Dat is overigens al het geval sinds het tweede
kwartaal van 2007.

Figuur 2
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