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TWEEDE KWARTAAL LEGHENNEN: SALDO AANZIENLIJK BETER
Arjan Wisman en Jan Bolhuis
Ondanks dalende eierprijzen in het tweede kwartaal van 2006 bleef het niveau ruim boven dat van vorig jaar.
Als gevolg hiervan was het saldo in het tweede kwartaal lager dan in het eerste kwartaal, maar wel fors
hoger dan in het tweede kwartaal van 2005. Omdat er voor de EU een lagere eierproductie wordt verwacht,
ontwikkelen de prijzen de komende maanden mogelijk positief.

Markt en prijzen
Op de eiermarkt heerste aan het begin van het tweede kwartaal een vriendelijke stemming. Met de
paasdagen voor de deur was de vraag vanuit de retail merkbaar beter. Dit leidde tot meer bestellingen bij
de pakstations. De goede stemming sloeg na de Pasen echter vrij snel om en zette de prijzen onder druk.
De eiproductenindustrie bleef terughoudend met aankopen in de hoop dat de prijzen nog verder daalden.
Eind april bereikten de prijzen een dieptepunt. De industrie toonde op het lage prijsniveau weer meer
interesse. Hier stond echter voldoende aanbod tegenover zodat er de volgende maanden weinig
verandering meer in de prijzen optrad. Het aanbod van scharreleieren was ruim waardoor de prijzen van de
kooi- en scharreleieren verder naar elkaar toegroeiden.
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Prijsontwikkeling van eieren (inclusief scharreleieren) per kg, inclusief BTW

Saldo duidelijk hoger
Vergeleken met het tweede kwartaal van de voorgaande twee jaren ligt het saldo in 2006 een stuk hoger
(figuur 2). Dat kwam vooral door de gunstige eierprijzen die ten opzichte van 2005 in het tweede kwartaal
ruim 30% hoger waren. Voor een standaardbedrijf met 45.000 leghennen betekent dat 35.000 euro extra
opbrengsten van eieren. De opbrengst van slachthennen was daarentegen nihil omdat de prijzen van de
uitgelegde hennen onder zware druk stonden. De afzet van kippenvlees naar Afrika liep slecht.
Pluimveehouders beurden niets voor oude kippen of moesten soms zelfs geld toegeven bij het afleveren. Als
gevolg van de 2% hogere voerprijzen en de duurdere opfokhennen zijn de toegerekende kosten ook hoger.
Dit stond een flinke saldostijging naar 32.000 euro per bedrijf in het tweede kwartaal echter niet in de weg.
Vergeleken met het eerste kwartaal van 2006 is het saldo wel lager door de terugval van de eierprijzen na
Pasen. Dit is een gebruikelijk patroon. Vaak trekken de eierprijzen na de zomerperiode weer aan. De
ontwikkeling van het saldo in het eerste halfjaar vertoont duidelijke overeenkomsten met die van 2001 en
2002, de jaren voor de uitbraak van vogelgriep in 2003. Per maand bekeken zijn de saldi in februari en
maart het hoogst, circa 24.000 euro per bedrijf, dankzij de hoge eierprijzen. Daarna zakte het saldo terug
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naar circa 8.000 euro in juni. De vooruitzichten zijn niet ongunstig. Volgens voorlopige berekeningen zal de
productie van eieren in de EU dit jaar enigszins dalen omdat er vanwege de slechte prijsontwikkeling van het
afgelopen jaar in de EU minder leghennen zijn opgezet. Voor Nederland wordt een stabilisatie van de
productie verwacht. De opzet van leghennen ligt de eerste vier maanden van dit jaar echter wel 1,5% onder
het niveau van vorig jaar zodat een daling van de eierproductie in ons land niet is uitgesloten.
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Saldo per kwartaal op leghennenbedrijven (bij een omvang van 45.000 leghennen per
bedrijf). N.B. de cijfers over 2003 gelden voor bedrijven die niet zijn geruimd vanwege
vogelpest.
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