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Kengetallen en kostprijzen
De grote sprong. Dat wordt de Biovakbeurs waarin de biologische sector
gaat uitpakken. De eerste dag staat in het teken van ‘de biologische ondernemerdag’ en BioKennis draagt haar steentje bij. Tijdens 12 workshops
is Biokennis op de voor- of achtergrond aanwezig. Centraal in het programma staan de ondernemers zelf, zij zijn de ervaringsdeskundigen en
weten als geen ander wat werkt. Het belooft een enerverende dag te worden en wij zijn graag bereid op uw kennisvragen antwoord te geven. Voor
veehouderij is er veel aandacht voor de stijgende voerprijzen. Dit vanwege
de komende verplichting richting 100% biologisch voer en duurder wordende grondstoffen die van steeds verder weg komen.

Kostprijzen onder druk
Nu de voerprijzen steeds verder stijgen, zakken voor eieren en vlees de uitbetaalprijzen
onder de kostprijs. Hoe gaan verschillende
sectoren hiermee om? De Vereniging voor
Biologische Varkenshouders (VBV), Biologische Pluimveehouder Vereniging (BPV) en De
Groene Geit onderhandelen met afnemers
over de prijzen en meerwaarden van biologische producten en grondstoffen. Voor een
goede onderhandelingspositie en afspraken
vormen kostprijsberekeningen de basis, deze
worden onder meer door het LEI en bedrijfsnetwerken berekend op basis van cijfers die
zij hiervoor aangeleverd krijgen.

Eieren
De kostprijs voor eieren en opfokhennen is in
een jaar tijd fors gestegen. Dat blijkt uit
nieuwe berekeningen die dit jaar zijn geactualiseerd. De kostprijs van een 17-weekse opfokhen is met bijna 50 cent gestegen naar
€6,67. Dat is 7% meer dan een jaar geleden.
De kostprijs voor een ei is met 7% omhoog
gegaan. Een pluimveehouder die zijn kippen in

grondhuisvesting heeft, is nu 13,3 cent kwijt
per ei. In volièrehuisvesting kost de productie
van een ei 12,6 cent. Alle prijzen zijn overigens gemiddelden. Het kan zijn dat een individuele pluimveehouder hoger of lager uitkomt.
De gestegen kosten zijn vooral te wijten aan
15% hogere voerprijzen. Daarnaast zijn ook
de kosten voor energie en afzet van mest
omhoog gegaan. Een jaar geleden kon een
pluimveehouder zijn mest gemakkelijker kwijt.
Nu betaalt hij er vaak zo’n €20 per ton voor.
Meer info: Izak Vermeij, izak.vermeij@wur.nl

Geiten- en schapenmelk
Ook voor geiten- en schapenmelk blijkt dat de
kostprijs is gestegen. Zo is de gemiddelde
kostprijs van schapenmelk met €182 ver
boven de melkprijs van €101 – 129 per 100
liter melk. Dit betekent dat de Nederlandse
melkschapenhouders op dit moment niet rendabel produceren en moeten interen op de
arbeidsvergoeding en de vergoeding voor het
ingebrachte kapitaal.
De kostprijs voor biologische geitenmelk
loopt sterk op wanneer er 100% biologisch
moet worden gevoederd. Uit berekeningen
van Wim Govaerts van het Bedrijfsnetwerk Biologische Schapen- en Geitenzuivel blijkt dat
de kosten voor krachtvoer met 68% toenemen. Dit was één van de conclusies uit een
bijeenkomst waarin geitenhouders van de vereniging van biologische geitenhouders ‘De
Groene Geit’ en verwerkers elkaar informeerden over de ontwikkelingen in de markt.

Biovakbeurs

Govaerts rekende op deze bijeenkomst voor
dat deze winter de krachtvoerkosten oplopen
tot €28,31 per 100 liter melk. Doordat ook
de kosten van stro, energie en controle (met
name voor zelfverwerkers) sterk oplopen,
komt de totale kostprijs voor de productie
van 100 liter melk (7% vet en eiwit) uit op
€72,34. Als de overheid 95% biologisch voer
blijft toestaan komt deze uit op €69,76.
Meer info: Nick van Eekeren,
n.vaneekeren@louisbolk.nl of Wim Govaerts
wim.govaerts@bioconsult.be

Varkens
De stijging van voerprijzen zorgt ook voor stijging van de kostprijs van varkensvlees, zo
blijkt uit berekeningen van het LEI (Robert
Hoste, 20 augustus 2007). Redenen voor
voerprijsstijging zijn de toegenomen vraag en
het blijvend krappe aanbod van grondstoffen.
De sterk gestegen vraag naar bio-energie
heeft geleid tot wereldwijd stijgende graanprijzen. Vanwege het krappe aanbod zoeken
mengvoederbedrijven in Zuid Amerika en Azië
naar biologisch gecertificeerde grondstoffen.
Bij aanhoudende voerprijsstijgingen komt de
kostprijs per big uit op €105 en varkensvlees tussen €2,90 en €3,00 per kg slachtgewicht.
Meer info: Robert Hoste, robert.hoste@wur.nl

Meer informatie over Biokennis op de
Biovakbeurs: Leen Janmaat,
l.janmaat@louisbolk.nl of 06-44197920
N.B. De bedragen en percentages in dit artikel
kunnen door actuele prijsontwikkelingen niet
geheel corresponderen met de huidige cijfers.
Dit is een pagina van Wageningen UR en het
Louis Bolk Instituut. Zij werken nauw samen in de
cluster Biologische Landbouw (LNV gefinancierde
onderzoeksprogramma’s). Aansturing hiervan gebeurt door Bioconnect, het kennisnetwerk voor
de Biologische Landbouw en Voeding in Nederland (www.bioconnect.nl). De resultaten van de
onderzoeksprogramma’s vindt u op de website
www.biokennis.nl. Voor suggesties voor onderzoek kunt u ook terecht bij info@bioconnect.nl.
redactie Wageningen UR, Herman van Keulen
t 0317 478 352 e h.vankeulen@wur.nl

Lees meer over onderzoek voor biologische landbouw en voeding: www.biokennis.nl
Abonneer u daar gratis op de digitale bioKennis nieuwsflits!

