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DERDE KWARTAAL ZEUGENHOUDERIJ: SALDO HOOG
Arjan Wisman en Jan Bolhuis
De prijzen van de biggen wisten zich niet op het hoge niveau van het voorgaande kwartaal te handhaven. Het
warme weer in juli had tot gevolg dat de varkens minder snel groeiden waardoor er minder snel plaatsen
beschikbaar kwamen. Daarnaast speelde ook de teruglopende vraag naar biggen vanuit Zuid-Europa de
markt parten. Het extra aanbod van biggen kon hierdoor slechts moeizaam worden geplaatst, waarbij de
verkopers flinke prijsconcessies moesten doen. In de loop van het kwartaal kwam er wat meer vraag vanuit
de Oost-Europese landen, maar deze afnemers waren niet bereid hogere prijzen te betalen. Na de daling in
juli verliep de biggenprijs tot het eind van het kwartaal een vrij stabiel (figuur 1). Het ruime aanbod stond een
prijsverbetering in de weg.

Uitvoer
In het derde kwartaal werden bijna 1,2 miljoen biggen uitgevoerd. Dat zijn er circa 200.000 meer dan in het
vergelijkbare kwartaal van vorig jaar. De uitvoer over de eerste negen maanden van dit jaar kwam hiermee
op bijna 3,4 miljoen stuks. Ten opzichte van vorig jaar is dit een stijging van 14%. Opvallend is het sterke
herstel van de export naar Spanje. Deze daalde de laatste jaren, maar is dit jaar tot nu toe met meer dan de
helft toegenomen tot 740.000 stuks. Ook is de uitvoer naar een aantal Oost-Europese landen fors
toegenomen. Zo is de export naar Roemenië, Kroatië en Slowakije ten opzicht van vorig jaar vrijwel
verdubbelt. Of deze ontwikkelingen structureel zijn is moeilijk te zeggen, omdat de exporteurs door de
afzetproblemen vanwege de varkenspest naar Noordrijn-Westfalen tijdelijk een andere bestemming voor de
biggen moesten vinden.
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Prijs per big van 23 kg, af-boerderij.

Saldo hoog
In het derde kwartaal van 2006 is het saldo per fokvarkensbedrijf 8.000 euro hoger uitgekomen dan in
hetzelfde kwartaal vorig jaar (figuur 2). Dat kwam vooral door de 10% hogere biggenprijzen en de hogere
prijzen voor verkochte slachtzeugen (+19%). De prijzen van de fokgelten waren in vergelijking met hetzelfde
kwartaal vorig jaar 6% hoger. De hoge varkensprijs had een positieve invloed op de prijsontwikkeling van de
slachtzeugen. De prijs van slachtzeugen bleef ten opzichte van de vleesvarkenspijs echter behoorlijk achter.
In september zorgden de gestegen graanprijzen voor hogere voerprijzen. De omzet en aanwas zijn in het
derde kwartaal met 10.000 euro gestegen tot bijna 100.000 euro per bedrijf. De voerkosten op een
standaardbedrijf met 350 zeugen namen met 1.500 euro toe tot bijna 39.000 euro per bedrijf. Na aftrek
van de overige toegerekende kosten bleef in het derde kwartaal een saldo over van 43.000 euro per bedrijf.
Dat is 8.000 euro hoger dan hetzelfde kwartaal van 2005.
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In 2006 was het saldo in maart tot nu toe het hoogst (22.000 euro) door hoge biggenprijzen. Daarna
daalden de biggenprijzen waardoor ook het saldo terugviel tot rond de 14.000 euro per maand in het derde
kwartaal. Cumulatief is het saldo in drie kwartalen van 2006 in totaal 158.000 euro per bedrijf. Dat is nog
iets hoger dan voorgaand jaar in dezelfde periode is behaald. Om tot het gezinsinkomen uit bedrijf te komen
moet het berekende saldo nog worden verminderd met ongeveer 100.000 euro aan niet-toegerekende
kosten per jaar. Voor de resultaten van de zeugenhouderij is de biggenprijs het meest bepalend. De
biggenprijzen zijn door de teruglopende prijzen van de slachtvarkens de afgelopen weken verder gedaald.
Toch wordt verwacht dat de al behaalde voorsprong kan worden vastgehouden, zodat het saldo van de
fokvarkensbedrijven in 2006 gunstig zal uitkomen, onvoorziene tegenvallers daar gelaten.
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Saldo per kwartaal op fokvarkensbedrijven (bij een omvang van 350 zeugen per bedrijf)
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