Tweede kwartaal vleeskuikens 2008: saldo fors lager door duur voer
Jan Bolhuis en Arjan Wisman
Zowel de aanvoer van vleeskuikens bij de slachterijen als de consumptie van kuikenvlees blijft in het tweede
kwartaal van 2008 op een hoog niveau. Stabiele, licht stijgende prijzen zorgen voor hogere opbrengsten.
Ondanks deze positieve ontwikkelingen verslechtert het saldo op bedrijfsniveau vanwege de opnieuw
gestegen voerprijzen.

Productie en consumptie
De aanvoer bij de slachterijen ligt dit jaar vooralsnog op een hoog niveau. Volgens cijfers van de PVE is er in
de eerste vier maanden van 2008 bijna 305.000 ton (levend gewicht) bij de slachterijen aangevoerd. Dit is
het hoogste van de afgelopen 10 jaar. In Duitsland en Frankrijk ligt de productie eveneens op een hoog
niveau (+ 5%). In Engeland echter is de productie licht gedaald. De consumptie van kuikenvlees blijft zich
positief ontwikkelen. Vooral de consumptie in Duitsland is sterk toegenomen. Over de eerste 5 maanden van
dit jaar is deze volgens het ZMP bijna 7% hoger dan vorig jaar.

Prijsontwikkeling
Op de markt van vleeskuikens heerste over het algemeen een vriendelijke stemming. De prijzen van de
contractkuikens waren aanvankelijk stabiel en stegen licht in de tweede helft van het kwartaal (figuur 1).
Gezien de sterk gestegen prijzen van het voer is dit een welkome ontwikkeling voor de kuikenmesters. Het
aanbod van kuikenvlees was in de verslagperiode ruim maar werd goed opgenomen door de markt.
Barbecuepakketten werden vanwege het mooie weer goed gevraagd. Ook was er veel vraag vanuit
Duitsland. De afzet van kuikenfilet naar het Verenigd Koninkrijk verliep door de zwakke koers van het pond
minder vlot maar verbeterde in de loop van het kwartaal. De vraag naar bevroren kuikenbouten vanuit een
aantal Oost Europese landen liep goed door. De afzet van kuikenvlees(vleugels) naar landen buiten de EU
verliep echter stroef door het hoge prijsniveau en de sterke koers van de euro.

Figuur 1

Prijs van vleeskuikenvlees per kg levend gewicht inclusief btw
(1.925 gram, contract en vrij)
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Saldo lager door hoge voerprijs
Het saldo van de vleeskuikenbedrijven is in het tweede kwartaal verder verslechterd (figuur 2), ondanks de
hogere opbrengstprijzen (+8%). De grote boosdoener is de enorme stijging van de mengvoerprijs (+27%),
die in juni een historisch hoogtepunt bereikte. Dat is het hoogste niveau sinds september 1984. Tarwe is
ook nog duur, maar die prijzen zijn intussen wel lager dan in de twee voorgaande kwartalen door de
positieve berichten over de oogstraming voor dit jaar. Toch moest in het tweede kwartaal voor tarwe ruim
30% meer betaald worden dan in 2007. Door het grotere prijsverschil met mengvoer zal het aandeel van
tarwe in het totale rantsoen iets groter kunnen worden. Door de hoge voerprijzen zijn de voerkosten in het
tweede kwartaal bijna 43.000 euro per bedrijf hoger dan vorig jaar. Op kwartaalbasis zijn daardoor de
voerkosten gestegen tot bijna 200.000 euro voor 80.000 opgehokte kuikens per ronde. Ook de hogere
prijzen van eendagskuikens (+9%) hebben de productiekosten verder verhoogd. De hogere opbrengsten
(+21.000 euro) maakten nog niet de helft goed van de stijging van de kosten, waardoor het saldo in het
tweede kwartaal flink is gedaald ( 25.000 euro). Het saldo dat resteert, is echter niet meer voldoende om de
niet toegerekende kosten te dekken, waardoor de vleeskuikenhouders in het tweede kwartaal naar
verwachting geen inkomen hebben behaald. Een verdere stijging van de opbrengstprijzen en vooral een
daling van de voerprijzen zijn daarom zeer welkom.

Figuur 2

Saldo per kwartaal op vleeskuikenbedrijven (bij een omvang van
80.000 vleeskuikens per bedrijf)
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