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DERDE KWARTAAL LEGHENNEN: SALDO EEN BEETJE HOGER
Jan Bolhuis en Arjan Wisman
Markt en prijzen
De productie van consumptie-eieren in de EU zal dit jaar circa 103,5 miljard stuks bedragen. Ten opzichte
van 2005 is dat een daling van 1,6%. De productieontwikkeling in de lidstaten is overigens vrij divers. In
Duitsland en Frankrijk wordt een daling verwacht van tussen de 1 en 2%. In Spanje wordt zelfs een 6%
lagere productie verwacht, met de kanttekening dat de Spaanse cijfers in de laatste jaren minder
betrouwbaar lijken. In ons land zijn iets meer hennen opgezet en ligt de aanvoer bij de pakstations wat hoger
dan vorig jaar. Dit duidt erop dat de productie in ons land dit jaar iets hoger wordt dan vorig jaar. De
eiermarkt was aan het begin van het derde kwartaal flauw gestemd, met lage prijzen tot gevolg. Door de
vakantieperiode en het warme weer bleef de vraag beperkt. Bovendien werden de voorraden vanwege de
warmte zo klein mogelijk gehouden, wat nog extra druk op de markt gaf. In augustus trad er een
aanzienlijke verbetering in de stemming op. Door het koelere weer en de terugkerende vakantiegangers
nam de consumptie weer toe. Voorraden werden weer op peil gebracht, wat resulteerde in oplopende
prijzen (figuur 1). De industrie was ook nadrukkelijker als koper in de markt omdat daar de verwachting is
dat de eieren tegen het eind van het jaar gaandeweg duurder worden.
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Prijzen van kooieieren en scharreleieren per kg inclusief BTW

Saldo iets hoger
Vergeleken met het derde kwartaal van voorgaand jaar is het saldo in 2006 iets hoger (figuur 2). De
opbrengsten van eieren namen met bijna 7.000 euro per bedrijf toe dankzij de 4,5% hogere eierprijzen,
waarbij de kooieieren het meest in prijs stegen. Het prijsverschil tussen de kooieieren en de scharreleieren
liep daardoor met 1 cent per kg terug naar 4 cent per kg. De contractprijzen zijn hierbij niet inbegrepen.
Voor scharrelhennenhouders is dat prijsverschil veel te klein om de hogere kostprijs van scharreleieren te
compenseren. Tegenvallers waren de hogere prijzen voor opfokhennen en mengvoer. Terwijl vorig jaar in
het derde kwartaal nog wat geld werd ontvangen voor de uitgelegde kippen, was dat bedrag dit jaar vrijwel
nihil. In de loop van het derde kwartaal trad wel enige verbetering op. Door de 4% hogere voerprijzen, als
gevolg van de stijgende graanprijzen, zijn de voerkosten van de legpluimveehouders ongeveer 3.000 euro
per kwartaal hoger. Door de verdiscontering van de voerkosten in de kostprijs, zijn ook de jonge
opfokhennen in prijs gestegen (+2%). Hierbij wordt uitgegaan van continue productie op basis van
vervangingswaarde.
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Figuur 2 Saldo per kwartaal op leghennenbedrijven bij een omvang van 45.000 leghennen per bedrijf

(alle huisvestingssystemen). N.B. de cijfers over 2003 gelden voor bedrijven die niet zijn
geruimd vanwege vogelpest.

Uiteindelijk komt het saldo in het derde kwartaal uit op bijna 40.000 euro per bedrijf. Dat is ruim 1.000 euro
meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het cumulatieve saldo tot en met september bedraagt 137.000
euro per bedrijf. Dat is overigens op jaarbasis nog niet voldoende om de overige niet-toegerekende kosten
goed te maken die bijna 140.000 euro per bedrijf per jaar bedragen. Bij de huidige voerprijzen heeft de
legpluimveehouder een gemiddelde eierprijsnotering nodig van 65 cent per kg (of 4 cent per ei) voordat een
positief gezinsinkomen wordt bereikt. Tot en met september lag de gemiddelde eierprijs op 68 cent per kg
ei, zodat de 'breakeven'-prijs op jaarbasis wel zal worden bereikt. Voor bedrijven met scharrelhennen zal dat
prijsniveau mogelijk niet voldoende zijn voor een positief gezinsinkomen vanwege de hogere kosten per
leghen, temeer daar de voerprijzen de komende maanden nog verder zullen stijgen.
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