Eerste kwartaal 2009 vleeskuikens: hoger saldo dankzij lagere voerprijzen
Jan Bolhuis en Arjan Wisman
De productie van kuikenvlees in 2008 ten opzichte van het jaar daarvoor iets gestegen. Verwacht wordt
dat de productie in 2009 weinig verandert. De prijs van kuikenvlees steeg in het eerste kwartaal van
2009 nauwelijks en bleef onder het niveau van 2008. Door lagere mengvoerprijzen is het saldo echter
hoger dan in het eerste kwartaal van 2008.

Productie en consumptie
De productie van kuikenvlees in de EU 27 is het afgelopen jaar met circa 1,5 % gestegen ten opzichte
van 2007 en bedroeg ruim 8,8 miljoen ton. De grootste productiestijgingen deden zich voor in Frankrijk
en Duitsland met een toename van respectievelijk ruim 4,5% en 3,5%. Voor 2009 verwacht de
Werkgroep Pluimveevlees en Eieren voor de meeste lidstaten een vrijwel gelijke productie als in 2008.
Alleen voor het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk wordt een beperkte toename verwacht. De
consumptie van pluimveevlees in de EU bedroeg in 2008 circa 23 kg per hoofd van de bevolking.
Daarmee ligt het verbruik aanzienlijk lager dan in bijvoorbeeld de USA of Brazilië (circa 40 kg).

Prijsontwikkeling
De vraag naar kuikenvlees stemde in het eerste kwartaal tot tevredenheid. Zowel slachterijen als
handelaren meldden dat de bestellingen goed doorliepen. De interesse betrof zowel het verse product
als de ingevroren kuikendelen. De afzet van kuikenfilet verliep aanvankelijk minder vlot maar door
verschillende acties bij diverse retailers waarbij filet tegen extreem lage prijzen werd aangeboden
verbeterde de afzet. De prijsontwikkeling van de filet bleef echter teleurstellen. Dit werd mede
veroorzaakt door de sterk gedaalde koers van het Britse pond waardoor de afzet naar het Verenigd
Koninkrijk moeizaam verliep. De afzet van kuikenbouten naar enkele Oost Europese landen ondervond
enige hinder van de koersdalingen van de munten van enkele landen. In de loop van het kwartaal trok de
vraag vanuit een aantal Oost Europese landen, waaronder Polen en Roemenie, aan. De productie in die
landen is door de strenge vorstperiode er zijn daardoor minder kuikens opgezet afgenomen. De
economische crisis lijkt een positieve invloed te hebben op de consumptie van kip want het aanbod kon
in de loop van het kwartaal steeds beter worden geplaatst. De betere afzetmogelijkheden hebben in dit
het kwartaal tot een verhoging van de contractprijzen geleid (figuur 1).
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Figuur 1

Prijs van vleeskuikenvlees per kg levend gewicht incl. BTW
(1925 gram, contract en vrij)
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Saldo naar een hoger niveau
Vooral dankzij de lagere prijzen voor mengvoer ( 7%) en tarwe ( 43%) in het eerste kwartaal van 2009 is
het saldo van de vleeskuikenbedrijven iets hersteld van het lage niveau in de afgelopen kwartalen. Veel
bedrijven voeren naast mengvoer ook tarwe aan de vleeskuikens. De prijzen van tarwe zijn sterk
gedaald door de grotere oogst. De totale voerkosten zijn mede daardoor in het eerste kwartaal met
25.000 euro per bedrijf gedaald. Aan de andere kant zijn ook een paar tegenvallers te melden. De
opbrengstprijzen hebben enig terrein verloren ten opzichte van voorgaand jaar. In juli 2008 heeft de
kuikenprijs zijn laatste top bereikt, waarna de prijzen langzamerhand daalden tot 82 cent per kg in
januari. Vervolgens trad een licht herstel op gedurende het eerste kwartaal (figuur 1). Op kwartaalbasis
zijn de opbrengstprijzen 6% lager dan in het eerste kwartaal van voorgaand jaar. Dat komt overeen met
17.000 euro per bedrijf minder inkomsten uit afgeleverde kuikens. De iets hogere prijzen voor
ééndagskuikens (+2%) zorgen voor bijna 1.000 euro hogere kosten. Niettemin steeg het saldo in het
eerste kwartaal met ruim 6.000 euro per bedrijf en bereikt daarmee het niveau in het vierde kwartaal
van 2007 (figuur 2). Het saldo is dan wel gestegen, maar na aftrek van de niet toegerekende kosten
(circa 38.000 euro per kwartaal) is het inkomen ook in het eerste kwartaal van 2009 nog steeds
negatief, zij het iets minder dan in de voorgaande vier kwartalen. Als de opbrengstprijzen in de komende
tijd verder stijgen, zal het saldo en inkomen verder herstellen.
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Figuur 2

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